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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.
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śleniem Ir wa-em be-Israel („miasto 
i matka Izraela”1 – zwrot ten pochodzi 
z fragmentu Biblii, opisującego cen-
tralne miasto, z którego rodzą się inne 
mniejsze osady. Fakt, że Lublin uzyskał 
taki tytuł, dowodzi nie tylko jego zna-
czenia, lecz i szacunku, jakim się wtedy 
cieszył). Określenie to trafnie opisuje 
ośrodek, który, będąc centrum życia 
gospodarczego i kulturalnego, odegrał 
„matczyną” rolę w rozwoju okolicznych 
mniejszych miejscowości. W drugiej po-
łowie XVIII wieku w regionie lubelskim 
znajdowało się 15 miast królewskich, 
z których najważniejszymi były: Lublin, 
Kazimierz, Ostrów, Chełm, Hrubieszów, 
Tarnogród, Izbica i Tyszowce. [...]

W tym czasie w Polsce pojawiła się 
jeszcze inna forma osadnictwa: „mia-
steczko żydowskie” (sztetl), którego 40 
do 60 procent ludności stanowili Żydzi. 
Powstanie sztetli częściowo wynika-
ło ze zmian demograficznych, jednak 
oprócz tego zdaniem historyków, z jed-
nej strony sprzyjała mu również władza 
rabinów, a z drugiej wymuszała je segre-
gacja Żydów narzucona przez szlachtę. 
Konsolidacja geograficzna (mieszkanie 
w grupach), jako tradycyjna metoda za-
pewnienia solidarności, była też logiczną 
konsekwencją zdarzających się w Polsce 
fal przemocy, często kończących się dra-
matycznie dla żydowskiej ludności. Ży-
dom po prostu zawsze łatwiej było chro-
nić się, gdy mieszkali razem. Poza tym 
bliskość umożliwiała im życie religijne, 
tworzenie wspólnej kultury oraz uła-
twiała zbieranie podatków. Jej potrzebę 
stwarzał chociażby wymóg codziennej 
trzykrotnej modlitwy, na której  musiał 
być obecny minian, czyli dziesięciu do-
rosłych mężczyzn. Styl życia narzucany 
przez żydowskie władze, oparty na ści-
słej kontroli przestrzegania tradycji i na-
kazów religijnych, również wymagał 
bliskiego sąsiedztwa. Żydzi mieszkali 
jednak w wielu miejscach i   odbywali 
dalekie podróże, więc niezależnie od 
tego, jak bardzo byli skupieni, mieli za-

wsze kontakt z nie-Żydami. Życie z dala 
od centrum i w małych skupiskach miało 
tutaj swoje znaczenie: obie grupy często 
ignorowały lub nie przestrzegały ściśle 
mniej stanowczych nakazów – własnych 
lub władz – jak żyć i jak zachowywać się 
względem siebie. 

Żydzi i nie-Żydzi mieszali się ze 
sobą w codziennym życiu. Im niższa 
była pozycja ekonomiczna Żydów 
w małych miastach czy osadach, tym 
bardziej prawdopodobny był ich kontakt 
z nie-Żydami. Historycy ustalili, że po-
mimo segregacji mniejsze miasta umoż-
liwiały kontakty ludności żydowskiej 
z nieżydowską, nawet jeśli istniały spe-
cjalne dzielnice dla Żydów. Im te grupy 
były mniejsze, tym bardziej zależne od 
siebie. Żydzi i nie-Żydzi przeprowadzali 
między sobą transakcje handlowe i kre-
dytowe. Znane są przypadki mieszanych 
związków seksualnych, czasem tole-

1 Albo: Jeruzalem. Przydo-
mek ten nadawano mia-
stom wyjątkowo ważnym 
dla diaspory. Współcześnie 
jest on przywoływany np. 
w odniesieniu do Wilna 
i Krakowa [przyp. red.].

Lubelscy Żydzi. Fot. Alter Kacy-

zne. Ze zbiorów YIVO.
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rowanych, najczęściej jednak surowo 
karanych przez starszych. Żydów można 
było również spotkać, choć nieczęsto, 
wśród lokalnych złodziei. Te zachowa-
nia wskazują na istnienie tendencji inte-
gracyjnych.

Aby czuć się bezpiecznie, Żydzi 
potrzebowali jednak otoczenia innych 
Żydów. Taki styl osiedlania się wymuszał 
zdyscyplinowaną gospodarkę dobrami w 
celu utrzymania separacji i  umożliwienia 
rozwoju kultury. W rezultacie czynniki 
decydujące o warunkach życia Żydów 
w dawnej Polsce wydają się dziś skom-
plikowane, zróżnicowane i trudne do 
uogólnienia. Istniały bowiem prywatne 
miasta szlacheckie, wsie i mniejsze osa-
dy, rozwijające się w granicach posiadło-
ści arystokratycznych; były też miasta 
królewskie bądź koronne, należące do 
monarchy, jak również miasta i wioski 
będące własnością Kościoła. Chociaż Ży-
dzi mieli specjalne przywileje, oparte na 
Statutach Kaliskich i potwierdzone przez 
Kazimierza Wielkiego, pozostawali pod 
bezpośrednią kontrolą poszczególnych 
właścicieli ziemskich, którzy przyjmo-
wali ich na swoje włości lub zapraszali 
do osiedlenia się w którymś z miast kró-

lewskich.
Życie migru-

jących Żydów nie 
było łatwe. Czę-
sto zdarzało się, że 
choć zaproszono 
już ich do osiedle-
nia się w mieście 
królewskim, przed-
stawiciel lokalnej 
władzy (wojewoda) 
przeciwstawiał się 
tej decyzji i prawo-
mocności przywile-
jów poprzez wyda-
nie edyktu ograni-
czającego wolność 
osiedlania się do 
przedmieści. Mimo 
że zaproszenia do-

tyczyły miast prywatnych i królewskich, 
istniały w nich grupy, które chciały się 
Żydów pozbyć. Kiedy władze miast 
królewskich zgadzały się spełnić to żą-
danie, w pobliskich miastach prywat-
nych następował znaczny wzrost ludno-
ści żydowskiej, która w ten sposób sta-
wała się podległa szlachcie. Gdy w XVI 
i XVII wieku podobne sytuacje zaczęły 
być coraz częstsze, starsi kahałów zda-
li sobie sprawę, że wydane przywile-
je nie są absolutną ani doskonałą gwa-
rancją ich praw. Opierając się więc na 
wcześniejszych, podstawowych przywi-
lejach, wszyscy Żydzi, zarówno z miast 
królewskich, jak i prywatnych, próbo-
wali potwierdzać swoje prawa u osób, 
które w danym czasie i miejscu znajdo-
wały się u władzy. Precedens prawny nie 
zapewniał jednak poczucia przynależno-
ści ani spokoju. 

Żydzi stanowili zarówno rezerwę 
demograficzną, którą można było roz-
mieścić w wielkich latyfundiach lub 
majątkach ziemskich, jak również grupę 
godną zaufania, która odwdzięczała się 
lojalnością w zamian za zapewnienie jej 
miejsca w społeczeństwie. Po stratach 
powodowanych częstymi epidemia-
mi, wojnami, powstaniami kozackimi, 
pożarami i innymi katastrofami, Ży-
dzi szukali nowych miejsc, w których 
mogliby się osiedlić i znaleźć zarobek. 
W czasie migracji wytrwale pracowa-
li nad odnowieniem lub pozyskaniem 
przywilejów, które potwierdzałyby ich 
nowy status. Po osiedleniu się spełniali 
rozmaite role: byli stróżami, przedsta-
wicielami właścicieli lub zarządców na 
oddalonych placówkach, współobroń-
cami miast w czasie zagrożeń, pomagali 
w utrzymaniu fortyfikacji lub służyli w 
armii. Wciąż jednak często podważano 
ich prawa, a czynili to zwłaszcza ci, 
którzy utożsamiali Żydów z dominującą 
klasą, dla której ci pracowali. Kościół 
i mieszczanie często domagali się całko-
witego wygnania Żydów. Tak więc, choć 
istniały poważne argumenty za utrzyma-

Fragment fotografii Altera Ka-

cyzne. Lublin 1924, synagoga 

na przedmieściach miasta, się-

gająca czasów najazdów tatar-

skich (oryginalny podpis auto-

ra). Ze zbiorów YIVO.
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niem ludności żydowskiej w strukturze 
społecznej, wielu uważało, że powinna 
ona być w możliwie jak największym 
stopniu „niewidzialna”.

Rzeczywistość była jednak zawsze 
bardziej skomplikowana niż życzenia 
poszczególnych grup interesu. Nawet 
tam, gdzie istniała segregacja, niejedno-
krotnie ustalano zasady umożliwiające 
ich obchodzenie zarówno Żydom, jak 
i nie-Żydom. Na przykład nakazywano 
Żydom mieszkać na peryferiach, lecz 
pozwalano przyjeżdżać do miasta w 
pewnych okresach, jak choćby w dni 
targowe. Wtedy też dokonywano wy-
najmu, wymieniano towary i zawierano 
interesy. Okresowe potwierdzanie aktów 
prawnych podtrzymujących segregację, 
a z drugiej strony regularne przyznawa-
nie praw osadniczych ukazuje wyraźnie 
ambiwalentny stosunek do Żydów.

Segregacja i wzajemne 
odziaływanie – parapolis

Relacje między polską większością a żydow-

ską mniejszością znalazły odbicie w powsta-

niu parapolis, usankcjonowanej prawnie 

formie rozbudowy miast, która zapewniała 

każdej z grup jednorodne środowisko. 

System ten pozwalał wprawdzie na roz-

kwit odrębności kulturowej, jednocześnie 

jednak skrywał politykę uprawomocnionej 

dyskryminacji, która legła u jego podstaw.

W dwóch dużych ośrodkach Żydzi 
uzyskali przywilej „de non tolerandis 
Christianis”, czyli prawo wykluczające 
chrześcijan z ich sąsiedztwa. Miało to 
miejsce na krakowskim Kazimierzu 
w 1568 roku, w  Poznaniu w 1633 oraz 
w 1645 roku we wszystkich gminach 
litewskich. W   mias tach królewskich, do 
których przeważnie nie mieli dostępu, 
Żydzi grupowali się w miejscach naby-
tych dzięki przywilejom, tworząc w ten 
sposób miasto obok miasta. Tak wła-
śnie stało się w Lublinie. Odseparowani 
i wyrugowani na peryferie Żydzi wybu-

dowali dla siebie drugie miasto, miasto 
na zewnątrz miasta, które będziemy 
nazywać parapolis. Dzięki temu mogli, 
nie łamiąc reguł, czerpać korzyści z  są-
siedztwa dużego ośrodka, z którego byli 
wykluczeni. Jednym z ich codziennych 
zadań stały się negocjacje i stosowanie 
rozmaitych strategii w celu zdobycia 
dostępu do „prawdziwego” miasta i po-
szerzenia działalności gospodarczej. 

Z dokumentów podatkowych pocho-
dzących z początku XVI wieku wynika, 
że w tym czasie istniało w Polsce około 
170 wspólnot żydowskich. Żydzi osie-
dlali się poza miastem lub w wioskach 
i  miastach, w których im na to pozwa-
lano. Stulecia, które upłynęły od kiedy 
Żydzi przybyli na polskie ziemie, przy-
niosły im stałe miejsca zamieszkania, 
ale nie dały poczucia przynależności. 
Miejsce i sposób ich osiedlania się były 
ważną sprawą zarówno dla nich, jak 
i dla całego społeczeństwa. Konkretne 
przywileje gwarantujące prawa osadni-
cze miały jednak wielkie znaczenie nie 
tylko dla Żydów i tych, którzy je wyda-
wali, ale również dla tych, którzy szukali 
sposobów na ich unieważnienie.

Magnateria i bogata szlachta włada-
ła wielkimi posiadłościami ziemskimi. 
Niektóre z nich obejmowały od dwóch 
do dziesięciu dworów, jedno lub dwa 
miasta, ponad dwadzieścia wsi oraz re-
zydencje właściciela i głównego zarząd-
cy. Około 70 procent Żydów w Polsce 
mieszkało w posiadłościach, wioskach 
i miastach należących do zamożnych 
arystokratów, którzy przyjmowali ich 
na służbę w charakterze namiestników, 
aby powiększali gęstość zaludnienia na 
obszarach, do których panowie rościli 
sobie prawa i by pracowali jako lojalni  
nadzorcy i dostarczyciele usług potrzeb-
nych w majątku. Mieli też pomnażać zy-
ski z dzierżawy i wynajmu ziemi, którą 
to działalność poczęto określać ogólnym 
terminem „arendowanie”. 

Miasta królewskie, tworzone dla 
zaspokojenia potrzeb administracyjnych 
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panującego, który był najpotężniejszym 
i  najbogatszym przedstawicielem elity, 
również przyciągały Żydów. Uosabiały 
one potęgę i władzę, a zarazem były 
głównymi ośrodkami działalności go-
spodarczej. Położony w strategicznym 
miejscu Lublin stał się centrum szlaku 
handlowego łączącego ważne i odległe 
miejsca. Oprócz tego był ośrodkiem 
sądowniczym, w którym negocjowano 
i rozwiązywano konflikty i spory. Za-
interesowanie Żydów Lublinem i chęć 
stania się jego częścią są więc oczywi-
ste. [...]

Lublin

Materiały archiwalne oraz świadectwa osób 

pozwalają nam zrekonstruować niektóre 

elementy codziennego życia Lublina. Wspo-

mnienia ze spędzonego w nim dzieciństwa 

mówią o rytmie dnia powszedniego, o war-

tościach, radościach i wciąż istniejących 

zagrożeniach, które kształtowały żydowski 

Lublin. 

Naszym zadaniem będzie teraz 
przyjrzenie się Polsce międzywojennej. 
Musimy wyobrazić sobie życie różnych 
grup Żydów, aby poczuć puls miasta 
za dnia i usłyszeć ciche dźwięki nocy; 
poznać zapachy miejskich targowisk 
i odgłosy targowania, ujrzeć biedaków 
i ich codzienne problemy, odwiedzić 
domy i poznać zasady, według których 
żyli ich mieszkańcy, spróbować potraw 
i rozpoznać kuchenne wonie, być świad-
kiem dyskusji przy stole w czasie szaba-
su i ocenić zapalczywość tonu różnych 
głosów, zaobserwować, jak kobiety 
podejmują w społeczeństwie nowe role, 
posłuchać popularnych piosenek i pójść 
na przedstawienie, usłyszeć śmiech 
dzieci bawiących się na podwórku 
– i  spróbować rozpoznać ich zabawy 
– oraz głosy nauczycieli, woźniców 
i rzeźników na zebraniu politycznym, 
zobaczyć, jak starsi karcą młodzież, 
podsłuchać rozmowy zakochanych, 

obejrzeć zawody sportowe i wybrać się 
na długi spacer głównymi ulicami, by 
wyłowić z ich szumu melodyjny półgłos 
minian w synagogach i zawiłe szewrusa 
(lekcje polegające na dialogu połączo-
nym z dyskusją) w czasie zwykłego dnia 
nauki w jesziwie.

Większość książek historycznych 
daje nam bardziej uporządkowany obraz 
ówczesnego życia: możemy dowiedzieć 
się z nich, że ludzie popierali rozmaite 
linie polityczne, podejmowali różne 
działania i tworzyli rozmaite związki. 
Niektórzy, rozczarowani religijnym 
życiem, dystansowali się od tradycji 
i  praktyk religijnych. W książkach tych 
znaleźć można zdjęcia ludzi ubogich, 
być może żebraków, dzieci w sierociń-
cach, uczniów w szkołach, nosiwodów, 
zdjęcie nauczyciela i prostego krawca. 
Dowiadujemy się, że istnieli złodzieje, 
oszuści, bogate rodziny, wspaniałe sy-
nagogi, rzeźnicy, kupcy, lekarze i inte-
lektualiści. Nic jednak nie przygotowuje 
nas do ujrzenia i zrozumienia tego świa-
ta w procesie jego intensywnego rozwo-
ju – świata zróżnicowanego politycznie, 
dążącego do zmian, przewartościowują-
cego tradycję i jej funkcje, godzącego 
religię z pojawiającymi się świeckimi 
trendami. 

Gdy patrzymy na ówczesnych 
ludzi i ich rodziny, często spostrzega-
my wśród nich niespotykaną dzisiaj 
różnorodność: rodzice są religijni, 
a  dzieci są socjalistami, syjonistami lub 
robotnikami działającymi w związkach 
zawodowych. Młodzi ludzie, niegdyś 
gorący zwolennicy któregoś z poglądów 
politycznych, wchodzą w nowe układy 
i   zmieniają partie polityczne, by dołą-
czyć do swoich przyjaciół, nauczyciela 
czy rabina. Podczas gdy jedni porzucają 
styl życia oparty na wierze, inni taki styl 
podejmują. Zdarzają się domy, w których 
dziadkowie są tradycyjni, rodzice nieco 
bardziej świeccy, lecz wciąż zachowują 
na przykład tradycyjne reguły związane z 
pokarmami czy obchodzeniem świąt, zaś 
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Lublin 1925. Konsekracja Jeszi-

wy Chachmej Lublin – Uczel-

ni Mędrców Lublina. Dla sto-

jących na jej schodach Żydów 

była ona soczewką skupiającą 

wielką przeszłość i przyszłość 

żydowskiego Lublina oraz na-

dzieją na odrodzenie żydow-

skiej diaspory w duchu edu-

kacji łączącej tradycję z nowo-

czesnością. Fot. Alter Kacyzne. 

Ze zbiorów YIVO.

dzieci badają zupełnie nowe możliwości 
pojawiające się na horyzoncie żydow-
skiej egzystencji. Podziały te nie były 
aż tak ostre jak sugerują podręczniki, 
ale na pewno społeczeństwo to było nie-
jednolite. „Skrzypek na dachu” nie jest 
archetypem, nie wszyscy Żydzi w Polsce 
byli mleczarzami. W tym świecie, który 
miał własne marzenia i kłopoty, możemy 
odnaleźć wiele różnych typów ludzkich 
z bardzo szerokiego spektrum.

Na tle problemów, z którymi bory-
kali się ówcześni ludzie, istniała jednak 
nadzieja. Nie wszystkim pokoleniom 
dana jest ona w równym stopniu. W la-
tach międzywojennych była to nadzieja 
stworzenia spokojnego miejsca do życia 
lub też nadzieja, że jakaś szersza wizja 
odmieni oblicze całego świata. Różne 
grupy Żydów różnie podchodziły do 

tych kwestii. Jednak nadzieja miała 
wkrótce wymieszać się z rozpaczą. Po 
drugiej wojnie światowej, w obliczu 
śmierci, ludzkich tragedii i poczucia 
bezcelowości, państwo Izrael stało się 
dla Żydów uosobieniem historycznej 
i  moralnej nadziei. Dla większości Ży-
dów oznaczało ono możliwość normali-
zacji politycznej i perspektywę ochrony, 
której im dotąd brakowało. Izrael po-
wstał zatem jako latarnia wskazująca 
przyszłość, która wciąż będzie przynosić 
przeszkody i wyzwania. 

Przekład z angielskiego i adaptacja:
Ewa Zabrotowicz, Marcin Skrzypek

W momencie oddawania numeru 
do druku tekst angielski był 

w trakcie korekty
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LUBLIN I
WPROWADZENIE: MIGRACJA I OSADNICTWO 

I LUBELSKIE MIASTO ŻYDOWSKIE
Zasady osadnictwa jako przywileje
Segregacja i wzajemne oddziaływania – parapolis
Podzamcze, „parapolis” Lublina 
Powstanie żydowskiego Lublina 

II ŻYCIE SPOŁECZNE
Pejzaż miejski
Życie w centrum i na przedmieściach
Cechy rzemiosł i stosunki zawodowe
Żydowscy rzemieślnicy i ich organizacje cechowe
Pozostałe zawody żydowskie
Niestabilność polityczna i migracje wewnętrzne
Znaczenie jarmarków
Wzajemne stosunki i napięcia społeczne 
Wypędzenia i oskarżenia o mord rytualny jako stałe zagrożenie

III RZĄDY
Autonomia żydowska: prawo, sądy i system sądowniczy
Szalom Szachna i próba centralizacji żydowskiej społeczności
Podatki
Sejm żydowski – Waad Aracot
Polityka i powstanie elity władzy – eksperyment
Kahał
Funkcje sejmu żydowskiego – jego status i pozycja
Kodeksy prawne 

IV DRUK JAKO KATALIZATOR PRZEMIAN
Wpływ druku na wiedzę
Przemysł drukarski
Skutki społeczne 
Osobistości – rabini 

EPILOG

LUBLIN II

I ROZKWIT KULTURY POMIMO KRYZYSU GOSPODARCZO-POLITYCZNEGO 
Przemiany społeczne
Zmiany i kontynuacje

Życie religijne
Haskala jako żydowska odmiana Oświecenia
Rozwój chasydyzmu
Wpływ nacjonalizmu i politycznego przystosowania na żydowskie autorytety
Nieosiągalna zmiana polityki i echo pogromów
Spory wokół mniejszościowego statusu Żydów
Język i polityka

II WEWNĘTRZNE RUCHY SPOŁECZNE 
Wprowadzenie

Chasydyzm – wewnętrzne wyzwanie dla tradycyjnego przywództwa 
Nowi przywódcy 

Monografia żydowskiego Lublina – spis treści
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Chasydzi lubelscy
Przesłanie chasydyzmu 

Powstanie partii polityki religijnej
Meir Szapiro i Jesziwa Chachmej Lublin (Uczelnia Mędrców Lublina)

III POSTAWY ŻYDÓW WOBEC ZMIAN POLITYCZNYCH W EUROPIE
Transformacja kontekstu politycznego

Wprowadzenie
I wojna światowa – nowe państwa i ich mniejszości 
Dziewiętnastowieczna Rumunia jako przykład autonomii
Gwałtowny wzrost antysemityzmu 
Traktat o mniejszościach w Polsce

Żydzi jako mniejszość o charakterze większościowym 
Rozwiązania dla niektórych mniejszości
Reakcja silnych państw
Możliwe rozwiązanie
Żydowski lobbying – poszukiwanie rozwiązań politycznych 

Ideologie żydowskie 
Wprowadzenie
Ideologie 
Postawy polityczne wobec problemów współczesności – nowe rozwiązania starych kwestii
Migracja jako dobrze znana alternatywa
Syjonizm 
Autonomia – różnice ideologiczne
Wpływ polityki na tożsamość 
Państwo Izrael

LUBLIN III

I NOWOCZESNY LUBLIN I JEGO PRZEDMIEŚCIA
Przedmieścia Lublina 
Tożsamość – ciągły proces tworzenia
Region – sztetle i ich kultura 

II   ŻYCIE MIEJSKIE I KULTURA
Lublin 
Z wypowiedzi lublinianki 
Szkoły
Synagogi
Literatura
Więzienie
Robotnicy i związki zawodowe

III ŻYDOWSKIE ORGANIZACJE W LUBLINIE
Organizacje ochrony zdrowia
Banki
Partie polityczne – ugrupowania młodzieżowe
Sport 

IV DRUGA WOJNA ŚWIATOWA I HOLOKAUST 
Jak zniknęły dobrosąsiedzkie stosunki
Wyzwolenie: ocaleni
Szczególna odpowiedzialność ugrupowań młodzieżowych.
Organizacje polityczne
Ocaleni i odbudowa ich życia 

REGION LUBELSKI DZISIAJ: EPILOG




