
Naftali Herc Najmanowicz (1843-1898) in memoriam. 
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„Ktokolwiekby przed kilku laty przybył do Lublina zdziwiłby się nie pomału stanem 
moralnym tutejszej gminy izraelskiej. Był to sobie światek odrębny wśród wielkiego 
świata Bożego, zasklepiony w sobie i w swych średniowiecznych pojęciach, przeczący 
potrzebę postępu, i wszelki ruch umysłowy, tak jak dawniej przeczono ruch ziemi, dla 
tego, iż go dostrzedz nie potrafiono. Ciemnotę tę przezorni mieszkańcy, albo raczej 
przewodniczący tej massie […] wszelkiemi siłami utrzymać usiłowali, zapierając 
wrota każdej myśli nowej, aby się za nią jakiś promyk niebezpiecznego światła nie 
wkradł. Mimo jednak tych zapór, i tutaj nieubłagany czas odwiecznego swego dzieła 
przekształcenia zwycięzko dokonać potrafił”…

Tak w listopadzie 1866 roku swoją korespondencję do warszawskiego „Izraelity” 
zaczął niejaki B. M…n, jeden z XIX-wiecznych inteligentów żydowskich z Lublina, któ- 
rzy, choć nieliczni, śmiało wkroczyli wtedy na kulturalną mapę miasta i kraju. Długo 
przyszło im jednak jeszcze czekać na owo światło, którego promyk B. M…n dostrzegł 
zaledwie cztery lata po sławnych reformach Wielopolskiego — nowe prawa zniosły co 
prawda getta terytorialne, ale nie od razu wyprowadziły je z umysłów żydostwa. 

Cała druga połowa XIX wieku upłynęła w Lublinie i innych polskich miastach 
na próbach zaprowadzenia światła do mas ludowych – szerzenia oświaty, walki  
z zabobonem, zakładania placówek opiekuńczych, organizowania dobroczynności, 
budowania lepszych stosunków z chrześcijanami, reformowania gminy żydowskiej  
i promowania u Żydów języków polskiego i hebrajskiego. To ambitne zadanie wzięła 
na swoje barki niewielka grupa asymilatorów, maskilów i misnagdów, i – jak się 
można domyślać – na wielu polach odniosła sromotne porażki. Lud żydowski nie 
chciał porzucać swojego języka ani stawać się Polakami, miał swoje zwyczaje, obawy  
i wielką tradycję, tkwił poza tym w okowach wciąż potężnego, a wówczas już bardzo 
zastygłego chasydyzmu. Postępowa inteligencja chciała zmian szybkich, nie kryła się 
z pogardą do prostego ludu i jego „żargonu” i dopiero z czasem, pod wpływem na- 
rastającego antysemityzmu, zaczęła rewidować swoje elitystyczne poglądy. 

Gdyby nie „Izraelita”, progresywny warszawski tygodnik w języku polskim uka- 
zujący się w latach 1866-1915*, gorące dyskusje i tarcia pomiędzy postępowcami 
a „zastójnymi” w Lublinie przepadłyby bez echa. Tymczasem, dzięki bogatej kore- 
spondencji, posiadamy niezwykły wgląd w szereg procesów kształtujących oblicze XIX-
wiecznej społeczności żydowskiej w Lublinie i całym Królestwie. To wtedy położono 
fundamenty pod niemal każde zjawisko społeczno-polityczne i kulturalne, które z taką 
mocą objawiły się po 1905 roku i w okresie międzywojennym. Mimo że wiek XIX ma 
charakter formacyjny, poniekąd wciąż pozostaje w cieniu niemal feerycznego okresu 
międzywojennego, który – choć zmitologizowany – posiada przewagę niepodległości.

Chociaż niepełnym, wciąż jednym z najlepszych opracowań XIX-wiecznej historii 
Żydów lubelskich w jezyku polskim pozostaje publikacja Żydzi w Lublinie. Materiały 
do dziejów społeczności żydowskiej Lublina pod redakcją Tadeusza Radzika z 1995 roku, 
która dotyka różnych dziedzin życia społecznego, politycznego i gospodarczego tego 
okresu. Jedną z nowszych pozycji poruszających zagadnienia XIX-wieczne jest praca 
Sylwetki Żydów lubelskich. Leksykon (Lublin 2019) pod redakcją Adama Kopciowskie- 
go, Andrzeja Trzcińskiego, Sławomira Żurka i Moniki Adamczyk-Garbowskiej. O wiek 
XIX w swoim Die Judenstadt von Lublin zahacza również Majer Bałaban (Berlin 1919, 
wyd. pol. Lublin 1991 i 2012) i lubelska księga pamięci Dos buch fun Lublin; zichrojnes, 

* O „Izraelicie” najwnikliwiej pisze Zuzanna Kołodziejska w swojej obszernej pracy „Izraelita” (1866-1915). Zna-
czenie kulturowe i literackie czasopisma, Kraków 2014. 
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gwis-ejdes un materialn ibern lebn, kamf un martirertum fun lubliner jidiszn jiszew 
(Paryż 1952, wyd. pol. Lublin 2011). Wiele innych, nie mniej interesujących pozycji 
dotyczących tego okresu, które powstały w językach jidysz i hebrajskim, pozostaje 
natomiast szerzej nieznanych. Wymienić tu należy choćby Le-korot ha-Jehudim be-
Lublin Szlomy Barucha Nisenbauma (Lublin 1889), pamiętniki Dos buch fun majn 
leben, frilings-joren in Lublin dr. Gerszona Lewina (Warszawa 1937) czy książkę Lublin 
– sztot fun Tojre, rabones un hsides N. Szemena (Toronto 1951). Na początku XX wieku 
interesujące prace dotyczące Żydów lubelskich (często przez nich pisane) ukazywały się 
w rosyjskim piśmie „Jewrejskaja starina”, w tym ważna pozycja Jewrejskije nadgrobnyje 
pamiatniki goroda Lublina (XVI-XIX w.). Fotograficzeskije snimki s tiekstami nadpisiej  
i objasnienijami wspomnianego Nisenbauma z 1913 roku („Jewrejskaja Starina”, R. V, 
t. 6, Sankt Petersburg). Izraelita lubelski nie ma oczywiście ambicji do pełnego objęcia 
omawianego okresu; publikację tę należy traktować raczej jako naświetlenie pewnych 
jego aspektów i zwrócenie uwagi na rolę Żydów w rozwoju Lublina.

Kim więc byli lubelscy korespondenci „Izraelity”? Peleton otwierają bracia Jakub 
(1848-1912) i Józef (1844-1896) Goldszmitowie, prywatnie stryj oraz ojciec Janusza 
Korczaka. Obaj trafili do Lublina za sprawą rządowego gimnazjum, które było kuź- 
nią ówczesnych elit intelektualnych w guberni, obaj silnie związali się z Lublinem 
i zostali adwokatami. Szczególnie Jakub, szkolny kolega Bolesława Prusa, pen pal 
Kraszewskiego i Orzeszkowej, pozostawił nam bogaty opis Lublina swojej epoki*.
Pod koniec lat 60. XIX wieku do grona lubelskich korespondentów „Izraelity” dołącza 
Naftali Herc Najmanowicz (1843-1898, znany jako H. Najmanowicz lub Hajnec), 
jeden z najciekawszych i najpłodniejszych maskilów w całym Królestwie. Od innych 
odróżniał go wyraźny sentyment do prostego ludu i języka jidysz, w którym, ku 
zgrozie asymilatorów, tworzył utwory literackie. Przez kilka dekad Najmanowicz jest 
naszym przewodnikiem po sprawach błahych i doniosłych; czasem zdaje zwykłe 
sprawozdania, czasem natomiast, wykorzystując cały swój talent pisarski, tworzy 
prawdziwe perły, które wymykają się prawidłom zwykłej korespondencji. Jego zgry- 
źliwe pióro, charakterystyczny styl pytań i odpowiedzi, dykteryjki lub przypowieści 
zachwyciły mnie chyba najbardziej i wciąż mogą stanowić wzór dla dziennikarzy. 
Na przestrzeni lat nowe osoby pojawiają się na łamach „Izraelity”, ludzie znikają lub 
umierają, ale chyba żaden nekrolog nie zrobił na mnie takiego wrażenia, jak nota 
z 18 marca 1898 roku, w której doniesiono o śmierci Najmanowicza. Bez niego nie 
poznalibyśmy szeregu szczegółów z życia lubelskich Żydów i nie byłoby również tej 
publikacji, dlatego właśnie zadedykowałem ją jego pamięci**. 

O wielu korespondentach „Izraelity” nie da się niestety powiedzieć więcej niż 
wymienić ich nazwiska, inicjały lub pseudonimy, ale i oni zdają nam barwne relacje  
z życia Lublina. Równie ciekawi są bohaterowie korespondencji. Spotykamy tam 
członków dozoru bożniczego, lekarzy, działaczy społecznych, z czasem również lite- 
ratów i artystów, ale też zwykłych mieszkańców Lublina. W listach możemy śledzić 
wieloletnie (nieudane) zmagania o znalezienie przyzwoitego lokum dla synagogi po- 
stępowej; relacje z działalności Ochronki i szkoły elementarnej; perypetie związane  
z budową nowego szpitala żydowskiego; epidemię cholery w Lublinie, a nawet skandal, 
jaki wywołała „reforma” przeprowadzona przez Majera Lichtenfelda, gdy ośmielił się 

* Więcej o Goldszmitach zobacz na stronie projektu Korzenie Janusza Korczaka Marleny Sęczek, oraz w pozycji  
O prawo do szacunku pod redakcją Bożeny Wojnowskiej we współpracy z M. Sęczek (Warszawa 2018).
** Więcej o Najmanowiczu zobacz w Sylwetki Żydów lubelskich. Leksykon, s. 205-206, Lublin 2019.

dorobić ozdobne skrzydła do gminnego karawanu. Wiele miejsca w korespondencjach 
zajmują kobiety i dziewczęta, o których często i zaskakująco łatwo zapomina się lub po 
prostu nie pamięta w kontekście historii Żydów i innych narodów. Obserwujemy także 
echa industrializacji – wzrost liczby ludności, szerzącą się biedę, ale też pojawienie się 
nowoczesnych form antysemityzmu, które wyraźnie zaskoczyły lubelskich inteligentów. 
Mimo to na łamach korespondencji nie brakuje również szczytnych dowodów tolerancji, 
które tym bardziej jaśnieją na tle coraz częstszych wybryków antysemickich. 

Przygotowanie korespondencji do tej publikacji stanowiło co prawda pewne wyz- 
wanie, ale dało mi również szeroki wgląd w intelektualny nastrój epoki, który znalazł 
swoje odbicie w ówczesnej kulturze słowa pisanego. W dziedzinie tej postanowiłem 
nie zmieniać XIX-wiecznej ortografii, stylu, a często i interpunkcji. Poprawiłem tylko 
ewidentne literówki, ujednoliciłem cudzysłowy i myślniki, uwspółcześniłem niektóre 
zapisy oraz, ale w zaledwie kilku miejscach i raczej ze względu na układ, połączyłem lub 
podzieliłem paragrafy. Do każdej korespondencji przypisałem słowa kluczowe, które 
pomagają w wyszukiwaniu interesujących fragmentów oraz wypisałem pojawiające się 
w nich nazwiska. W przypadku tych ostatnich arbitralnie przyjąłem jedną formę zapisu. 
I tak, chociaż w korespondencjach Natan Miller bywa również Natanem Müllerem,  
w notatkach na marginesie zawsze będzie Millerem. Wyboru tego dokonałem biorąc 
za wzór najczęstszą formę albo, w przypadku osób bardziej znanych, przyjętą obecnie. 
Oprócz tego w wielu miejscach dopowiadam lub wyjaśniam pewne kwestie, które 
uznałem za interesujące lub niejasne; na wzór „Izraelity” stosuję tam odnośniki gwiazd- 
kowe — to również „smak” epoki. W przypadku wielu osób staram się podać choć 
krótkie biogramy, pomijam natomiast postaci powszechnie znane albo nie podejmuję 
się tego przy braku wystarczających informacji. Chociaż styl tej epoki bywa nieznośny, 
szybko można się do niego przyzwyczaić, a z czasem zacząć nawet myśleć w XIX-
wiecznej polszczyźnie. 

Korespondencję postanowiłem zakończyć na doniesieniach o założeniu w Lublinie 
Towarzystwa „Światło” z 1906 roku. Chociaż działalność „Światła” nie była chyba aż tak 
bezwyznaniowa, jak deklarowali to założyciele, dawała nadzieję na radykalne zmiany 
społeczne – zniesienie nieufności religijnej i rasowej, budowanie wspólnej przyszłości  
i zgodę. Ile z tego udało się zrealizować – to inna sprawa, ale właśnie ta nota wydała mi 
się dobrą pointą XIX wieku, a jednocześnie wprowadzeniem w wiek XX. 

Druga część publikacji to fenomenalny esej Henryka Lwa O lecznictwie i przesądach 
leczniczych ludu żydowskiego publikowany w odcinkach na łamach „Izraelity” w latach 
1896-1899. Henryka Lwa, który urodził się w 1875 roku w Lublinie jako Hersz Dawid 
Lew i był drugim dzieckiem Beniamina i Hindy Rajzy Lwów o tym imieniu (pierwsze 
zmarło w 1868 roku)* spotykamy i dobrze poznajemy z jego lubelskich korespondencji, 
warto jednak dodać, że był on pionierem żydowskiej etnografii w Polsce, w zasadzie 
poruszycielem żydowskiego ruchu etnograficznego  i autorem szeregu prac z tej dzie- 
dziny – wspomnianego eseju, ale też pozycji Żydowski humor ludowy (Warszawa 1898) 
i wielu artykułów etnograficznych publikowanych na łamach polskiej prasy**. Przy tym 
Lew był także tłumaczem (przełożył na przykład na polski Muzykanta (w oryg. Stempeniu) 
Szolem Alejchema, Warszawa 1900), podobno również aktorem (ślady tej działalności 

* M.artin Elste, Wanda Landowskas Musique ancienne. Die legendäre Streitschrift einer musikalischen Amazone: 
Themen, Editionen, Konkordanz, „Jahrbuch 2016 des Staatlichen Instituts für Musikforschung Preußischer Kultu-
rbesitz”, 2019; Archiwum Państwowe w Lublinie, Akta stanu cywilnego Okręgu Bożniczego w Lublinie, sygn. 98.
** W zbiorach Biblioteki Narodowej zachowały się rękopisy Lwa – Anioł śmierci podług wierzeń Żydów i Słodka 
śmierć (Legenda wschodnia z Fruga), zob. BN. Rps 7320 II.
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odnajdujemy w korespondencjach), a prywatnie mężem Wandy Landowskiej, jednej 
z najsłynniejszych klawesynistek na świecie. Chociaż Landowska była lesbijką, parę 
łączyło głębokie powinowactwo dusz oraz zainteresowania – w 1909 roku wspólnie 
ogłosili w Paryżu książkę Musique ancienne poświęconą muzyce dawnej. Co ciekawe, 
Lew był także jednym z pierwszych, który w języku polskim podał słynną dzisiaj 
legendę o przybyciu Żydów do Polski, którzy mieli usłyszeć czy zobaczyć znak, wzięty 
przez nich za hebrajskie słowo „polin” („Polska” i „tu spocznijcie”)*. W 1898 roku dla 
Muzeum Etnograficznego w Warszawie Lew przygotował gablotę pełną talizmanów, 
amuletów, zaklęć żydowskich oraz przedmiotów codziennego użytku, w tym kilku  
z Lublina. Jak donosił „Izraelita” (nr 26 z 7 lipca 1898, s. 279), znajdowały się tam m.in.:

„Bajtełe mit raken-ojgen, t. j. woreczek z oczyma rakowemi, zawieszony na szyi 
zabezpieczać ma od wielu chorób; pierścionki palmowe, zabezpieczające od cholery; 
Szyr-hamałos, kartki dla ochrony położnic od złych duchów; magnes, noszony na szyi 
przez kobiety ciężarne zabezpiecza od poronienia; warache, bursztyn zamawiany przez 
cadyka do kadzenia, jako środek zabezpieczający we wszystkich chorobach; geszlider, 
naszyjnik z paciorków bursztynowych i muszelek, noszony przez dzieci zabezpiecza je 
od uroków i bólu zębów i róża, amulet mający pomagać w cierpieniu zwanem różą. 
[…] tefilin, tefilin-bajtele wyszywane, mezuzę, kilka rodzajów tales-kotom, jedwabny 
gartel (pas) noszony przez chasydów podczas modlitwy, gartel srebrny od kitla (koszuli 
śmiertelnej), kilka rodzajów jarmułek, chałe-tysztecheł – serwetka do nakrywania 
chał; macetasz – tradycyjna torebka do nakrywania mac; kos-szel-pesach, kielichy 
używane przy uczcie paschowej; kilka rodzajów Chanuka-lempel, czyli świeczników 
chanukowych; Chanuka-lechtlech – świeczki chanukowe; drajdeł – gra towarzyska  
w święto Chanuka, kilka rodzajów greger – grzechotek, któremi dzieci w święto 
Purym gromią Hamana; lulow – palma, używana przy modlitwie w Sukoth; hawdula 
– świeczki plecione, używane przy niektórych uroczystościach żydowskich. Widzimy 
także ketubę – akt ślubny na pergaminie, hagadę z ilustracjami i kilka pamiątek ze 
starej bożnicy reformowanej w Lublinie”**.

W 1899 roku Lew otrzymał stypendium z kasy Mianowskiego na kontynuowanie 
swoich badań ludoznawczych, jednak, jak się zdaje, zamiast tego czy niedługo po- 
tem opuścił Królestwo, przebywał w Berlinie, następnie osiadł w Paryżu i związał 
się z Landowską. Od tamtej pory znany jest jako Henri Lew-Landowski i pod takim 
nazwiskiem figuruje jako współautor Musique ancienne. Na temat życia państwa Lew-
Landowskich, prawdziwie paneuropejskich celebrytów tamtych czasów, zachowało 
się wiele opowieści i anegdot, jak chociażby ta o pokojówce, która za zgodą czy 
wręcz na prośbę Wandy została kochanką Henryka. Świetnie o początkach Lwa i Lan- 
dowskiej w Paryżu w 1938 roku pisał ich ówczesny kolega, Stefan Krzywoszewski, który 
podał soczysty i dekadencki obraz z tamtych lat („Na pierwsze śniadanie będziemy się 
całowali, na drugie śniadanie będziemy się całowali, na obiad… Na obiad będziemy 
się też całowali, ale już z przystawkami.”)***. W Lublinie para pojawiła się na pewno 5 
marca 1918 roku, gdy już „wszechświatowej sławy” Landowska dała koncert w sali 

* Zob. Henryk Lew, Przysłowia i anegdoty żydowskie z przeszłości Polski, „Kurier Warszawski”, nr 87, 28 marca 
1899, s. 2; wnikliwe rozważania na temat legendy Polin zobacz w pierwszym rozdziale pozycji Hayi Bar-Itzhak, 
Jewish Poland: legends of origin. Ethnopoetics and legendary chronicles, Detroit 2001. 
** Wszystkie te eksponaty stanowiły zalążek zbiorów żydowskich Muzeum Etnograficznego i prawdopodobnie 
zostały zniszczone podczas którejś z wojen światowych. 
*** Zob. Stefan Krzywoszewski, W dzielnicy studenckiej (Polska cyganeria w Paryżu w latach 1897-1901). Ślub Wan-
dy Landowskiej, „Express Lubelski i Wołyński, 1 stycznia 1938, s. 7 i jego Długie życie, Warszawa 1947, s. 142-144.

Na nastpnej stronie 
drzeworyt sztorcowy 
Edwarda Gorazdow-
skiego Brama 
Trynitarska i katedra 
od ul. Zamojskiej na 
podstawie pracy 
Aleksandra Gierym-
skiego, „Tygodnik 
Illustrowany”, nr 24, 
1890.

Resursy Kupieckiej przy Krakowskim Przedmieściu 62, nie zachowały się jednak 
żadne szczegóły dotyczące tej wizyty. Chociaż wpływ Lwa na twórczość żony był 
kluczowy – to z jego pomocą studiowała źródła i stare instrumenty – jej biografowie 
przywołują go niestety często jedynie jako przypis*. Wspominają go także współcześni 
etnografowie, pełnymi garściami czerpiąc z ustaleń, które pozostawił nam w swoich 
pracach, nie wydają się jednak szczególnie zainteresowani jego biografią. Pozostaje 
on być może postacią tajemniczą także za sprawą swojej tragicznej śmierci, która, jak 
to zawsze bywa, nagle i niespodziewanie przerwała jego karierę — Henryk Lew zginął 
w kwietniu 1919 roku w Berlinie (Lew-Landowscy zamieszkali tam w 1912 roku) na 
Pariser Straße w wypadku samochodowym. To ironia, że badacza folkloru zabiła ga- 
lopująca cywilizacja techniczna, choć spekuluje się również, że mógł być to zamach 
dokonany na komunizującym Lwie przez prawicowego radykała**. 

Fragmenty O lecznictwie i przesądach leczniczych ludu żydowskiego były publiko- 
wane w pozycji Dybuk. Na pograniczu dwóch światów z 2017 roku***. Przedrukowano 
tam jednak wyłącznie niektóre ustępy dotyczące dybuków, redaktorzy tego tomu nie 
zadali sobie ponadto trudu znalezienia brakujących odcinków eseju, które znajdują 
się w numerach „Izraelity” niedostępnych w Bibliotece Narodowej (przegapili m.in. 
bardzo ciekawy ustęp o chorej przebywającej w szpitalu w Lublinie). Wcześniej, jak się 
zdaje, nie publikowano eseju Lwa w całości, chociaż jest on wspominany zawsze, kiedy 
mowa o żydowskim folklorze. Także i w tym przypadku staram się nie ingerować w or- 
tografię i styl pisarski, w niektórych miejscach dokonałem tylko nieznacznych zmian 
redakcyjnych, których celem była poprawa czytelności. Podobnie jak korespondencję, 
oplatam esej Lwa siecią słów kluczowych, które pomagają poruszać się po tekście 
lub zwracają uwagę na szczególnie ciekawe fragmenty. W niektórych przypadkach 
nie wiem albo tylko domyślam się, czym są wspominane przez Lwa środki medyczne 
(kryształ koguci, himelszwerd****, ortik), ale odnotowuję je na marginesach ze względu na 
piękno tych słów. Esej Lwa zabiera nas w fascynującą podróż po świecie zamieszkanym 
przez dybuki, małkę-Szwo (królowę Saby), nisztgite (złe duchy), upadłych aniołów,  
a także cadyków, baał-szemów, baby, owczarzy, znachorów, czarowników i oczywiście 
zwykłych ludzi padających ofiarą tych pierwszych, a szukających pomocy u drugich. 
Lew pisze o tym wszystkim z wyraźnym apetytem (uwielbiał podobno gotować, 
choć zawsze na słodko), ale nie zapominajmy, że do wszystkich omawianych przez 
siebie wątków podchodzi bardzo krytycznie i źródeł ich upatruje w zaburzeniach 
psychicznych, zbiorowych lękach i zabobonie. 

O ile część pierwsza niniejszej książki to głos racjonalnie usposobionej żydowskiej 
inteligencji, praca Lwa jest pośrednio głosem zalęknionego żydowskiego ludu. Obie te 
płaszczyzny współistniały i wzajemnie się uzupełniają, dając, choć fragmentaryczny, 
wciągający, a pod wieloma względami zaskakujący obraz XIX-wiecznego Lublina, 
który i pod tym względem zdaje się niewiele różnić od Lublina wieku XXI.

Piotr Nazaruk
•

* Zob. np. erudycyjną pracę Chopin's Piano. A Journey Through Romanticism Paula Kildea (Nowy Jork 2018).
** Powołując się na relacje znajomych Landowskiej twierdzi tak wspominany już Martin Elste, kurator wystawy 
o Landowskiej w berlińskim Musikinstrumenten-Museum z 2009 roku. 
*** Dybuk. Na pograniczu dwóch światów, [red.] Mieczysław Abramowicz, Jan Ciechowicz, Katarzyna Kręglewska, 
Gdańsk 2017.
**** Marek Tuszewicki i Anna Rozenfeld sugerują jeden z gatunków irysa (kosaciec bródkowy).
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części zachowawczy nasi bracia udzielają 
swym dzieciom, jest po części nieprak-
tycznem – tak również wychowanie tak 
zwane nowoczesne, w którem obok nauk 
szkolnych lekcje muzyki i gimnastyki, 
tańca a nawet i śpiewu mają miejsce –  
a jedna tylko Religja na bok usuniętą 
bywa, według nas, błędniejszem jest jesz-
cze. Dla czegóż godzina planem szkol-
nym na Religję przeznaczona, ma być 
przez naszych współwyznawców zmar-
nowaną, bez żadnego użytku, spędzoną 
lub poświęconą na inny mniej ważny 
przedmiot? Wszakże niepłonną się cie-
szymy nadzieją, że Władza szkolna nie 
byłaby przeciwko temu, aby w samym jej 
gmachu te lekcje się odbywały i w godzi-
nach przeznaczonych na wykład Religji 
Rzymsko-Katolickiej i Ewangelickiej.

Prawda, że liczba uczniów Mojżeszo-
wego wyznania mniejszą przedstawia 
cyfrę w stosunku do innych wyznań, lecz 
cyfra ta coraz się powiększa, i zaprowa-
dzenie dla nich religijnego wykładu, staje 
się z każdym dniem nieodzowniejszem.

Wykład religji powinien by mieć miej-
sce w języku polskim, jako dla wszystkich 
zarówno zrozumiałym. Kurs zostałby 
przez właściwą Władzę przepisany – 
zwłaszcza kiedy Nauczyciel przez Rząd 
byłby zainstalowanym. Trudniejsza rzecz 
by była z samym nauczycielem, bo o ta-
kowego by trudno, ale przy szczerej chęci 
i temu zaradzić by można było. – Nie je-
stem kompetentny jakiem tam stołeczni 
nasi współwyznawcy okiem na kwestją tę 
patrzą; temu się tylko dziwię że dotych-
czas nikt jej jeszcze nie poruszył. A warto-
by, aby ona nie poszła w zapomnienie bo 
zbyt ważna dla nas. Poruszyliśmy ją tylko, 
daj Boże, aby odgłos znalazła w sercach 
ludzi starszych, poważniejszych, i aby  
i oni nie lękali się przyłożyć nieco trudu, 
aby myśl przez nas rzucona jak najprę-
dzej w czyn zamienioną być mogła. Tyle 
na teraz – potem więcej.

Jakób Goldsmith

„Izraelita”, nr 8 (8 czerwca 1866), s. 62-
63.

Lublin w Czerwcu 1866 r.
Wywiązując się więc z danego przy-

rzeczenia, o którem już nam w 1-m Nu-
merze swego pisma przypominaliście 
– skreślę wam, jak nateraz, kilka słów  
o lubelskich naszych współwyznawcach. 
A nie myślcie, by wywiązać się rzetelnie 
można było prowincjonalnemu korre-
spondentowi bez narażenia się pewnej 
liczbie, pewnej klassie ludzi – Chcąc 
bowiem do dna zgłębić życie prowin-
cjonalnych Izraelitów – chcąc zbadać 
detajlicznie stan w jakim pozostają i to-
warzyszące mu okoliczności – trzeba ko-
niecznie i z jednego i z drugiego końca, 
jak to mówią, zacząć – trzeba przy doby-
waniu na jaw stron dodatnich potrącić  
i o ujemne, trzeba wychwalając co dobre, 
potępić zarazem i to co nagany godne, co 
ujemną na sobie cechę nosi. – A właśnie 
to ostatnie nie wszystkim przypada do 
smaku, bo według słów znakomitego na-
szego wieszcza Winc. Pola: „Prawda zaś 
bije w oczy, tak było od wieka”*. A cóż zro-
bić jeźli czasami wypowiedzieć ową niby 
to cierpką prawdę, wypadnie? – Trudne  
i nie miłe to dla korrespondenta zadanie, 
jednakże żadnemi nie zrażając się prze-
ciwnościami, jakie nas niby to spotkać 
mogą, śmiało i otwarcie napiszemy wam 
to w szeregu „Listów z Prowincji” co nas 
najbardziej dolega.

Pierwszą i najważniejszą kwestją dla 
nas być powinno to, że uczniowie izrael-
scy z chwilą wstąpienia do Gimnazyum 
muszą zrobić rozbrat zupełny z nauką 
Religji, nauką tak ważną, tak świętą dla 
każdego człowieka. Pozbawieni bowiem 
nauczyciela a tem samem i wszelkiego 
przewodnika, jak można wymagać, aby 
jakiś postęp młodzież izraelska w tym 
przedmiocie zrobić mogła? Bo jak wy-
chowanie jedynie na nauce Talmudu 
oparte, wychowanie jakie po największej 

OŚWIATA
GIMNAZJUM
MLODZIEŻ
RELIGIA

Jakub Goldszmit

* Fragment Pamiętni-
ków JM. Pana B. Win-
nickiego Wincentego 
Pola (cz. II, Senatorska 
zgoda, Tradycya szla-
checka z Sanockiego).

swój dobrobyt materyalny? Oby Bóg mi-
łosierny raczył mieć jego i wszystkie do-
broczynne osoby, zakładami temi opieku-
jące się w wysokiej swej opiece, i wedle 
słów mędrców naszych (מודד שאדם   במדה 

-tą miarą jaką czło [.czyli – red] (מדדים לו
wiek mierzy taką bywa wynagrodzonym, 
dał im doczekać pociechy i chluby z wła-
snych ich dzieci.

D. Klin…n

•

„Izraelita”, nr 24 (28 września 1866), s. 
206-207.

Lublin dnia 6 Września 1866.
Ekonomia Polityczna dowiodła, że do 

najpotężniejszych czynników dobrobytu 
należy podniesienie moralności i krze-
wienie nauki, a jako środki pomocnicze 
do tych celów wiodące, wskazała zakłady 
opiekuńcze dla dzieci i naukowo-elemen-
tarne.

Przyczynianie się więc do rozwoju ta-
kich zakładów jest obowiązkiem obywa-
telskim ciążącym zarówno na wszystkich 
w miarę sił i możności każdego. Tych słów 
kilka nasunęła nam Ochronka dla dziew-
cząt Izraelskich w Lublinie. Exystencja jej 
niezbyt dawna bo datuje od zaledwie lat 
4-ch, jednakże już przeszła koleje większej 
części tego rodzaju zakładów. Z początku 
zaszczycona czynną opieką blisko połowy 
Lublina, dziś ma prawo uskarżać się na zu-
pełne prawie zaniedbanie i niepamięć.

Założona w 1862 r. staraniem P. Nata-
na Müller**** który też jej prezesem został, 
ochronka Lubelska liczyła między swymi 
Opiekunami i Opiekunkami osoby z naj-
znaczniejszych tu domów Izraelskich.

Panny: Lichtenfeld, Margulies, Strauch, 
zajmowały się nauką czytania polskiego, 
pisania i robót ręcznych.

Dziś wszystko się zmieniło, dawny za-
pał minął. Opiekunki istnieją już tylko de 
jure. Na kartach księgi wizytowej tylko 

„Izraelita”, nr 22 (14 września 1866), s. 
192.

Lublin. W dniu 14 (26) Sierpnia r. b. 
odbył się w Lublinie wobec licznej pu-
bliczności i dostojnych osób Akt uroczy-
sty zamknięcia roku szkolnego w Gimna-
zjum Żeńskiem Rządowem. Na akcie tym 
odczytano listę uczennic promowanych  
i wydzielono jedną nagrodę, którą otrzy-
mała P. Felicja Ehrlich* uczennica klassy 
IV. Fakt ten ze wszech miar jest godnym 
uwagi, najsamprzód dla tego, że ojciec tej 
panny Pan Józef Ehrlich Obywatel tutej-
szy, wnuk sławnego rabina, autora dzieła 
אברהם  i ścisły konserwatysta nie **ברית 
wahał się oddać swoją ulubioną córeczkę 
do szkół publicznych, powtóre, że rze-
czona uczennica na kilkaset elewek*** in-
nych wyznań, sama potrafiła pilnością  
i postępem w naukach pozyskać jedyną 
nagrodę z całego Gimnazjum. Oby czyn 
ten p. Ehrlicha rzadkie dotąd zjawisko  
u naszych współwyznawców znalazł wie-
le naśladowania w klassie zachowawców 
naszych, pilność zaś i chęć kształcenia się 
córeczki jego oby służyły za wzór innym 
uczennicom naszego wyznania i zagrze-
wały ich do podobnegoż odznaczenia się. 
Przy tej okazji nadmienić należy także, że 
Pan Józef Ehrlich przed niedawnym cza-
sem pierwszy dał impuls do założenia  
w Lublinie szkółki elementarnej i ochron-
ki dla biednych dzieci i sierot wyznania 
mojżeszowego, wiele przeciwności w mie-
ście naszem musiał pokonać, wiele trudu, 
mozołu i kosztów takie przedsięwzięcie 
pociągało za sobą – lecz Pan Ehrlich na nic 
nie zważając, za pomocą kilku tylko postę-
powców i dobroczynnych osób (imiona 
których przy okazyj wymienić nieomiesz-
kam) zdołał wprowadzić te dwie dobro-
czynne instytucye w życie, które obecnie 
cieszą się zupelnem powodzeniem i coraz 
bardziej się rozwijają – wieleż to ubogich 
dzieci zawdzięczać mu będzie swoją sytu-
acyą w społeczeństwie jako ludzie, a wiele 

OŚWIATA
GIMNAZJUM
DZIEWCZĘTA
OCHRONA
SZKOŁA
  ELEMENTARNA

Felicja Ehrlich
Józef Ehrlich
D. Klin…n

OCHRONA
DZIEWCZĘTA
OŚWIATA
SZKOŁA 
  ELEMENTARNA

Natan Miller
Klotylda Lichtenfeld
Margulies
Strauch
Edelsztejn
Mejerson
Abram Solonowicz
Józef Goldszmit

* W dokumentach 
metrykalnych Feliksa 
Ehrlich, córka Józefa  
i Rozalii. Siostra Felicji, 
Dorota (Dysza) w 1871 
roku wyszła za mąż 
za Abrama Judkę 
Solonowicza (patrz 
następna strona), 
Felicja natomiast  
w 1882 roku poślubiła 
niejakiego Aleksandra 
Tugengolda.

**** Potem również 
Miller (zm. 1895), 
jeden z ważniejszych 
działaczy oświatowych 
i społecznych w tym  
okresie, członek do-
zoru bożniczego oraz 
ławnik miejski.

** Berit Awraham, 
hebr. Przymierze 
Abrahama.

*** Uczennic.
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nawet Ochronki dla dzieci uboższej lud-
ności, czy nie potrafi obmyśleć środków  
w tyim celu, *) czy to co dotąd zrobiono 
nie jest wybrykiem fantazji, jakąś chwilo-
wą zachcianką a nie rzeczywistem poczu-
ciem ludzkości?

Miejmy nadzieję iż tak nie jest, że 
dzisiejsza obojętność jest tylko czasową, 
krótkotrwałą, że dawniejsza czynność 
wróci; że wreszcie, jeżeli to nie za śmiała 
nadzieja, i niniejszy artykuł choć w części 
się do tego przyczyni.

Mówiąc o Ochronkach nie zawadzi 
słów parę poświęcić tutejszej Szkole Ele-
mentarnej naszego wyznania. Szkoła ta 
prawie jednocześnie z Ochroną założona, 
której najświetniejsze chwile zakończyły 
się z wyjazdem pierwotnego jej kierow-
nika P. Strauch, do Warszawy, dziś prowa-
dzona przez Pana Salonowicza** przecho-
dzi pod bezpośrednią Opiekę Rządu.

Zwiedzając tę Szkołę w celu przeświad-
czenia się jak dalece odpowiada swemu 
przeznaczeniu, zadałem kilka pytań lep-
szym uczniom, a jakkolwiek z kilku pytań 
nie podobna dostatecznie ocenić stopnia 
rozwinięcia uczniów, zawsze jednak zado-
walnianiające odpowiedzi chlubnie świad-
czą o pracy i staranności P. Salonowicza.

Józef Goldschmidt****

*) Mówiąc o środkach, przypomniał mi 
się piękny przykład jaki dała pod tym 
względem jedna ze znajomych mi panie-
nek, która będąc corocznie obsypywaną 
podarkami w dzień swoich imienin*****  
i widząc, że rodzice i znajomi mają znowu 
zamiar tęż przyjemną niespodziankę jej 
zrobić, prosiła, aby wydatki na ten cel po-
niesione na zakładającą się Ochronkę uży-
to. – Gdy jednak ucieszeni tym objawem 
szlachetnego serca rodzice nie zaniedbali 
obok dobroczynnego datku, prezentów 
zakupić, urządziła z nich małą fantową 
zabawę do której bilety rozebrali zgroma-
dzeni goście, i tak obok zabawy Ochronka 
nową otrzymała kwotkę.

nazwisko Ordynującego Lekarza p. Edelsz-
tejn spotkać można. Z całego zastępu 
Nauczycielek i Opiekunek pozostała tylko 
zacna i światła pani Mejersohn, która od 
czasu do czasu odwidzi i hojną ofiarą wes-
prze Ochronkę.

Szczuplemi też funduszami rozrządzać 
może Instytucja nasza.

Główny jej fundusz stanowią dobro-
wolne ofiary jednorazowe i miesięczne 
Opiekunek Ochronki i innych dobro-
czynnych osób, albowiem prócz 100 Rs.* 
rocznie otrzymywanych od Rady Głównej 
Opiekuńczej z etatu Królestwa i 90 z wy-
dzierżawienia posessji do Gminy należą-
cej, żadnych stałych funduszów nie posia-
da. Utrzymanie jej kosztuje przeszło 1000 
Rs. rocznie.

Lokalik Ochronki do jej możności za-
stosowany, przy ulicy nie koniecznie do 
pryncypalnych zaliczonej położony, skła-
da się jednak z 3-ch pokoi i kuchni i od-
znacza się miłą czystością i porządkiem.

Wszedłem tam z rana koło godziny 
10-tej. Już zastałem dzieci zgromadzone 
w liczbie około 20-tu zajęte ręczną robotą. 
Na wesołych twarzyczkach igrał uśmiech 
swobody, zdrowia i zadowolenia, nie wi-
dać było przymusu i obawy surowości.

Za wejściem osoby obcej wszystkie 
grzecznie powstają.

Dozorująca wskazała mi drugą izbę 
stanowiącą spalnię i trzecią przeznaczo-
ną zapewne na sessje bo na środku stał 
pokryty zielonym suknem stół, a na nim 
księga dla wizytujących i listy dziewcząt co 
miesiąc sporządzane.

Niestety, listy te co raz szczuplejsze.
Ubożsi rodzice widząc upadającą 

zwolna troskliwość o dobro Ochronki co 
raz niechętniej umieszczają tam dzieci.

Fundusze zresztą co raz mniejsze nie 
dozwalają pomieścić tyle co dawniej 
dziewcząt.

Na widok tak smutnego de crescen-
do*** mimowolnie nasuwa się pytanie czy 
nasz Lublin istotnie nie w stanie utrzymać 

* Rubel srebrem, 
waluta wprowadzona 
w Królestwie Polskim 
w 1841 roku.

** W kolejnych kore-
spondencjach Solono-
wicz (znany także jako 
Sołonowicz); Abram 
Judko (ok. 1842-
1891), pochodzący  
z Wilna nauczyciel  
i działacz oświatowy.

**** Józef Goldszmit 
(1844-1896), ojciec Ja-
nusza Korczaka, brat 
Jakuba Goldszmita.

***** W języku żydow-
skim słowo „imieniny” 
bywało  synonimem 
„urodzin” – Żydzi, 
rzecz jasna, nie ob-
chodzą imienin  
w znaczeniu kato-
lickim. Zob. hasło 
„imeninik” w Grojser 
werterbuch fun der 
jidiszer szprach, red. J. 
Mark, t. 3, Nowy Jork 
1961, s. 1261.

Dziękuję Philipowi 
Schwartzowi za 
wyjaśnienie zagadki 
„żydowskich imienin”.

*** łac. uszczuplenie. 

Ale Pan Bóg pobłogosławił poczci-
wym usiłowaniom, i po upływie lat trzech,  
w przeciągu których, członkowie nadzoru 
szkółki, nieustannie z brakiem funduszów 
i ze wstrętem rodziców walczyć musieli, 
udało się ich staraniom popartym przez 
J.W. Dyrektora Gimnazjów tutejszych, 
szkółkę tę prywatną połączyć z istnieją-
cą dotychczas (na papierze) szkółką ele-
mentarną dla ubogich chłopców, i tym 
sposobem, zamienić ją na rządową dwu-
klassową, gdzie oprócz nauk świeckich  
w zakresie przygotowującym do drugiej 
klassy gimnazjalnej, język i gramatyka he-
brejska, nauka pisma św. i talmud wykła-
dane bywają.

W dniu 9 Października odbył się akt 
uroczysty połączenia szkół, na którym 
oprócz rodziców, i członków dotychcza-
sowego nadzoru, znajdować się jeszcze 
raczyli W. Prezydent miasta i Inspektor 
Gimnazjów tutejszych W-ny Kopsylów.

Pierwszy nauczyciel i zawiadowca 
szkoły Pan Solonowicz, miał mowę w języ-
ku rossjiskim, po nim P. Kopsyłów przemó-
wił w słowach pełnych ducha tolerancji, 
zachęty dla uczniów, i uznania dla dotych-
czasowych członków. Po czem, Kantor tu-
tejszy wraz z chórem po trzykroć odśpie-
wał „Boże Cesarza chroń”**, a uczniowie 
odpowiedzieli głośnem hura! Prawdziwie 
piękny i pełen znaczenia wstęp! My zaś, 
świadkowie tej sceny uroczystej, przejęci 
byliśmy tem glębokiem uczuciem jakiem 
przejęty jest kładący kamień węgielny 
do wielkiego gmachu przeznaczonego 
do przetrwania wieków. Ileż to pokoleń 
przeżyje ta budowa, którąśmy naszemi 
słabemi rękoma wznieść dopomagali! Iluż 
to ludzi światłych, swym współbraciom  
i krajowi pożytecznych, skromną pomoc 
elemantarnego wychowania kiedyś temu 
zakładowi zawdzięczy! Oby się nadzieje 
nasze ziściły!

B. M…n

•

„Izraelita”, nr 29 (2 listopada 1866), s. 
246-247.

Szanowny Panie Redaktorze!
Ktokolwiekby przed kilku laty przy-

był do Lublina zdziwiłby się nie pomału 
stanem moralnym tutejszej gminy izrael-
skiej. Był to sobie światek odrębny wśród 
wielkiego świata Bożego, zasklepiony  
w sobie i w swych średniowiecznych 
pojęciach, przeczący potrzebę postępu,  
i wszelki ruch umysłowy, tak jak dawniej 
przeczono ruch ziemi, dla tego, iż go do-
strzedz nie potrafiono. Ciemnotę tę prze-
zorni mieszkańcy, albo raczej przewodni-
czący tej massie, (gdyż w każdej massie 
cóśkolwiek zawsze na wierzch wypłynąć 
musi), wszelkiemi siłami utrzymać usiło-
wali, zapierając wrota każdej myśli nowej, 
aby się za nią jakiś promyk niebezpiecz-
nego światła nie wkradł.

Mimo jednak tych zapór, i tutaj nie-
ubłagany czas odwiecznego swego dzieła 
przekształcenia zwycięzko dokonać po-
trafił.

Garstka ludzi szlachetnych, głęboką 
przejęta boleścią na widok umysłowego 
ubóstwa młodszych swych braci podała 
sobie ręce by wspólnemi choć slabemi 
siłami wydźwignąć swych współwyznaw-
ców ze stanu odrętwienia w jakim od 
wieków zostawali, pobudzić ich do tego 
życia myśli i czynu który jedynie człowieka 
czyni godnem wielkiego Stwórcy dziełem, 
by i oni podążyć mogli za resztą ludzko-
ści, na szerokiej drodze postępu i oświa-
ty. Wśród Gminy liczącej przeszło 13,000 
mieszkańców, udało się kilku indywidu-
om, mimo tłumu rzucającego anathema*, 
ba nawet publiczne obelgi na głowę tych 
odszczepieńców, w przeciągu roku jedne-
go, założyć szkółkę prywatną elementar-
no-religijną dla chłopców, ochronkę i dom 
sierot dla biednych dzieci, oraz szkółkę 
wieczorną dla dorosłych, i rzecz naturalna, 
iż oprócz ofiar czasu, nie małemi tu także 
być musiały i ofiary pieniężne.

GMINA ŻYDOWSKA
OŚWIATA
MŁODZIEŻ
OCHRONA
SZKOŁA
  ELEMENTARNA
SZKOŁA WIECZORNA
JĘZYK HEBRAJSKI

Kopsylów
   (Kopsyłów?)
Abram Solonowicz
B. M…n.

* z gr. anathema 
(ἀνάθημα), klątwa; 
odpowiednik 
hebrajskiego słowa 
cherem (חרם), jid. 
chejrem.

*** wł. Boże, zachowaj 
Cara! (ros. Боже, 
Царя храни!, Boże, 
Caria chrani!), hymn 
Imperium Rosyjskiego 
w latach 1833-1917  
z muzyką Wasilija 
Żukowskiego  
i słowami Aleksieja 
Lwowa. Wzorowany 
na wcześniejszym 
hymnie rosyjskim, 
Modlitwie Rosjan (ros. 
Молитва русских, 
Molitwa russkich, 
hymn w latach 
1816-1833), którego 
melodia pochodziła 
od brytyjskiego 
hymnu God Save the 
King/ Queen (ang. 
Boże chroń króla/ 
królową), zasłyszane-
go przez rosyjskich 
żołnierzach na polach 
bitewnych podczas 
wojen napoleońskich.



16 17

nak nadzieję, że z chwilą przeniesienia jej 
na jedną z pryncypalniejszych ulic – (co 
ma wkrótce, jak wieści noszą, nastąpić) 
dawny stan rzeczy wróci.

Przy tem wszystkiem, ową oziębłość  
w zbyt rażących kolorach przedstawił 
nam P. Józef G. – gdyby ona istotnie tak 
groźne przybrała rozmiary, gdyby jed-
na tylko, „z całego zastępu Opiekunek 
P. Majersohn darami swojemi wspierała 
Ochronę naszą” – wątpię, czyby ta po 
dotąd ostać się mogła, kiedy według wła-
snych słów P. G. roczne jej utrzymanie 
kosztuje przeszło Rs. 1000.

A czyjem żeż jeżeli nie członków sta-
raniem tak znaczna summa bywa rocznie 
uzbieraną?

Zmniejszenie liczby dziewcząt pocho-
dzi nie z winy rodziców, którzy jak to po-
wiada korrespondent „widząc upadającą 
zwolna troskliwość o dobro Ochronki 
coraz niechętniej umieszczają tam dzie-
ci” – ale poprostu dla tej przyczyny, że 
zarządzający nią odmawia przyjęcia dzie-
ci bogatszych, w tym celu, aby całkowity 
fundusz li tylko na dzieci uboższe mógł 
być obróconym.

Przy wyliczaniu funduszów stałych 
naszej Ochrony (100 rubli rocznie od 
rządu, 90 z wydzierżawienia possesji do 
gminy należącej) przepomnianym został 
zasiłek w kwocie Rs. 150 przez dozór Bóż-
niczy tutejszy na rzecz Sali Ochrony, co-
rocznie wypłacany, co również nie małą 
zasługę mu jedna w oczach naszych.

Zresztą, czyż zeszłoroczna ofiara Pani 
Weinberg, która wszystkie dzieci ciepłą 
obdarzyła odzieżą żadnego nie ma mieć 
znaczenia? – czyż od czasu do czasu po-
jawiające się nawet kilkunasto rublowe 
datki – mają być dowodem oziębłości?  
i czyż, chociażby nawet zabiegi Pana Chi-
la Rothensztein około zbierania składek 
nic nie znaczą – czyż miesięczne stałe 
ofiary, przez osoby wcale do zarządu 
Ochronki nie należące, wnoszone, – nie 
powinny być nawet uznane?

„Izraelita”, nr 31 (16 listopada 1866), s. 
263-264.

Z Lublina*

Szanowny Redaktorze!
W n. 24 Izraelity zamieszczoną została 

korrespondencja P. Józefa Goldschmidt,  
o „Ochronce Lubelskiej”. Nie można temu 
przeczyć, aby korrespondencja owa nie 
miała być napisaną w duchu przyjaciel-
skim, ale ponieważ zawiera przytem parę 
myśli niezgodnych z rzeczywistością, 
parę zdań w zapędzie wypowiedzianych 
– uważamy sobie za obowiązek je spro-
stować:

Przedewszystkiem, prostujemy, aby 
Ochrona nasza li-tylko za staraniem P. 
N. Müllera założoną została, jak również 
wcale się niezgadzamy z P. Klin… który 
w korrespondencji swej do Izraelity miał 
wyrzec jakoby założycielem jej był Pan 
I. Ehrlich. Nie zaprzeczamy, że P. Müller 
wiele podejmował trudów i zachodów  
w czasie wznoszenia Ochrony, ale założy-
cielem jej był, nie człowiek pojedynczy – 
ale ogół, jednostka nie wiele by tu zdzia-
łała. Powiada dalej P. I.G. że „obecnie inny 
stan rzeczy”, że „dawny minął już zapał; 
że opiekunki już tylko istnieją de jure”. 
Trudno zaiste nie przyznać, że szczu-
plejszą obecnie jest liczba dziewcząt – 
wychowanek zakładu, aniżeli przy jego 
powstaniu, ale gdybyśmy się na kwestję 
tę chcieli zapatrywać bezstronnem, nie 
pessymistycznem okiem, doszlibyśmy do 
innego aniżeli P. I. G. Rezultatu. Niezapeł-
nione bowiem podpisami opiekunek kar-
ty księgi wizytowej, nie świadczą jeszcze 
aby Opiekunki nie miały odwiedzać Sali 
Ochrony – jeżeli zaś Opiekunki i opieku-
nowie, nie tak tłumnie się do niej tłoczą, 
jak to miało miejsce dawniej, to dla tego 
jedynie, że większa część ich przeniósłszy 
się na (jakto u nas jeszcze dziś nazywają) 
katolickie miasto, ma sobie utrudniony 
pochód do tak odległego miejsca, na ja-
kiem się Ochrona znajduje. Miejmy jed-

OCHRONA
MIASTO KATOLICKIE

Józef Goldszmit
Natan Miller
D. Klin…n
Józef Ehrlich
Majerson
Weinberg
Chil Rothensztein
Jakub Goldszmit

* Autor tej kore-
spondencji, Jakub 
Goldszmit, polemi-
zuje w niej ze swoim 
bratem. 

można, zaszczytnie ze swojego wywiąże 
się zadania.

Mówiąc o Gimnazjum niech nam 
wolno będzie napomknąć słówko i o sy-
tuacji naszych obcych Izraelskich uczniów.  
A kwestja to wcale nie podrzędna – po-
ruszaliśmy ją już raz w 91 N-rze Kurjera 
Lubelskiego, w Artykule „O stancjach 
uczniowskich” jako w odpowiedzi na do-
brze obrobiony podobnejże treści i daw-
niej w nim zamieszczony artykuł pana 
Pustelnika z Ulicy P. M. (61 N.). Przedsta-
wiliśmy w owym naszym Artykule mały 
obrazek uczniowskich stancji – ów często 
w nich panujący z winy niedoglądania 
porządku ze strony gospodarza – harmo-
nijny nieład, – powstaliśmy na często wy-
darzające się niewypełnianie warunków 
odnośnie do uczniów względem rodzicow 
tychże, przez zarządzająch temi stancjami, 
i nareszcie zakończyliśmy prośbą do Wła-
dzy Szkólnej, o przyczynienie się – jakeśmy 
tam się wyrazili – do „naprawy wadliwego 
ustroju większości naszych uczniowskich 
stancji”. Lecz ta nasza prośba tyczyła się 
niestety tylko chrześciańskich stancji, 
przebywanie na których uczniom-Izraeli-
tom religją jest zabronione.

Cóż więc mogą począć Izraelici-Ro-
dzice z swemi dziećmi, kiedy w całym Lu-
blinie – owym grodzie, którego współwy-
znawcy nasi większość stanowią, żadnej 
par excellence stancji dla biedniejszych 
obcych uczniów-Izraelitów nie znajdzie 
– cóż, mówię, poradzić sobie mogą ci 
rodzice ze swemi dziećmi których do 
szkół pragną oddać – kiedy ich w żad-
nym domu, nigdzie za wynagrodzeniem 
nawet ulokować nie mogą?

W takim więc stanie rzeczy, nie dziw, 
że np. biedna matka czująca sama po-
trzebę oświaty i gwałtem nawet pragną-
ca dać wykształcenie, odpowiednio za-
możności, dziecku swojemu, zmuszoną 
się widzi umieścić, je na żydach (!) i ko-
niecznie u zachowawczych współbraci, 
aby nań broń Boże nie ściągnąć zarzutu 

Owszem, gańmy co warte nagany, 
wskazujmy błądzącym ścieżki prawe, 
prośmy bodaj o litość dla biednych dzie-
ci, o zajęcie się gorliwsze, szczersze łakną-
cemi, nagiemi sierotami – ależ na miłość 
Boską, nie zmuszajmy nikogo. Musem 
nie przyniewolimy żadnego z tych, któ-
remu własne sumienie czynu nie po-
dyktuje, a co gorsza – że tym sposobem  
w miejsce obfitych plonów, li tylko po-
suchy w rezultacie doczekać się możemy.

Jakób b. Cwi Goldschmidt

•

„Izraelita”, nr 1 (4 stycznia 1867), s. 
6-7.

Szanowny Panie Redaktorze!
Znowuż więc ośmielam się z mem 

skromnem odezwać pisaniem – znowu 
parę rzucam myśli, których urzeczywist-
nienie sowitą by już dla mnie płacą było. 
A jak zawsze i wszędzie kwestję peda-
gogiczną na pierwszym stawiam planie, 
ponieważ ją za najważniejszą uważam, to  
i tą razą korespondencję mą rozpoczy-
nam od wiadomostki pedagogicznej – 
która, mam nadzieję, Was i waszych czy-
telników ucieszy.

Dzięki więc Bogu, przy wzrastającej 
corocznie liczbie uczniów żydowskich 
w naszem Gimnazjum – kwestja usta-
nowienia posady Nauczyciela Religji 
Mojżeszowej przy niem – którą pierw-
si z prowincji w Izraelicie poruszyliśmy 
– szczere obudziła zajęcie – I dzięki JW. 
Teodorowiczowi Naczelnikowi Lubelskiej 
Naukowej Dyrekcji, dzięki szlachetnym 
jego usiłowaniom, powołanym został już 
przed kilku tygodniami do pełnienia tych 
obowiązków w obu naszych Gimnazjach, 
Starszy Nauczyciel naszej Izraelskiej Szko-
ły, jeden z celniejszych elewów znako-
mitej Wileńskiej Szkoły Rabinów, Pan A. 
Solonowicz – który, jak to wnosząc z do-
tychczasowego jego wykładu twierdzić 

OŚWIATA
GIMNAZJUM
RELIGIA
STANCJE
CHRZEŚCIJANIE

Abram Solonowicz
Teodorowicz
Jakub Goldszmit
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„Izraelita”, nr 10 (6 marca 1868), s. 79-
80.

Jeszcze słówko o Eliaszu Montalto. 
Przez H. Neumanowicza.

W N-rze 3-ni Izraelity z r. b. zamiesz-
czoną była krótka, bjografja D-ra Eliasza 
Montalto, nadwornego lekarza królowej 
francuzkiej Marji de Medicis i następcy jej 
Ludwika XIII-go. Dla uzupełnienia wiado-
mości tam podanych o znakomitym tym 
mężu i zainteressowania dla nich bardziej 
jeszcze czytelników Izraelity, spieszę do 
nich dodać, iż syn* owego słynnego dok-
tora był naszym współziomkiem, a zwło-
ki jego pochowane są na cmentarzu ży-
dowskim w Lublinie.

Przed kilku laty, dwaj światli miłośnicy 
starożytności naszych: pp. S. D. Rosenthal 
i W. Aszkenazi, podjęli ciekawą i poży-
teczną dla nauki pracę około odświeże-
nia w gruzach już leżących nadgrobków 
starego cmentarza żydowskiego w Lu-
blinie; między innemi pomnikami, które 
z toni wiecznego zapomnienia wydobyć 
się im udało, odkryli także nadgrobek  
z następującym hebrajskim nadpisem:

 יום ב׳ כ״ב אייך כצ״ז לפ״ק. פה נטמן החסיד האיש

מנטאלטו משה  כמהור״ר  עניניו  בכל  העניו   משה 

מנטלטו, אליהו  מהר״ר  הגאון  בן  מומחה,   רופא 

הי״ג נקרא  צרפת  למלך  ויועץ  רופא   שהיה 

לודוויקוס, שצ״ז לפ״ק תנצב״ה

„Poniedziałek 22 Jjar 5397 r,
Tu jest pochowany mąż pobożny, 

którego wszystkie czynności cechowała 
pokora, rabi Mojżesz Montalto, sławny 
doktór, syn gaona Eliasza Montalto, któ-
ry piastował wysoką godność jako lekarz 
i minister na dworze króla francuzkiego 
Ludwika XIII-go. R. 5397 ery żydowskiej. 
Pokój jego duszy!”.

Nie ulega również wątpliwości, iż sta-
ra synagoga w Lublinie, przy ulicy Szero-
kiej po dziś dzień istniejąca, wystawioną 

odstępcy wiary swych praojców – w iz-
debce koniecznie także brudnej i niepo-
rządnej – nie dziw tedy, że uczeń-dzieciak 
ów, zmuszony, dla zupełnego bezładu  
i innego wcale porządku rzeczy na owej 
stancji (!) niż w skromnym, chociaż cia-
snym, rodzicielskim jego domku, że więc 
ów dzieciak, mówię, przymuszony z rana 
(prawie zaraz po godz. 7) w zimie, mó-
wiąc wyraźnie, bez należytego pokarmu, 
bez pożywnej nawet łyżki strawy, biedz 
przyzwoitą przestrzeń do klassy i tam 
5–6 godzin przesiedziawszy, podczas 
przerwy których, posilenie się czemkol-
wiek znowu mu zakazanem jest prawem 
religijnem – zaledwie przedwieczorem 
dopiero posilając się pokarmami, rów-
nież nie koniecznie dodatnio-hygienicz-
nie na żołądek jego oddziaływającemi, 
– nie dziwota więc powtarzam, że uczeń 
ten nabawia się mimowoli choroby – 
która mu grozi utratą, jeżeli już nie życia 
lub zdrowia, to niezawodnie tak drogiego 
dlań szkolnego roku! A od kogóż, pytam, 
zaradzenie owej niedoli biednych tych 
studjosów zawisło, jeżeli nie od postę-
powych naszych współbraci – od kogóż, 
jeżeli nie od tych, że tak rzekę, reprezen-
tantów naszych narodowych? Dla tego 
to, nie wahamy się zanieść prośby nasze, 
które, niepłonną cieszymy się nadzieją że 
bezskutecznemi nie pozostaną, że niebę-
dą głosem wołającego na puszczy – do 
inteligentniejszych naszych współwy-
znawców, którzy nawet ziomkom chrześ-
cjanom z dobroczynności swój są znani – 
aby i oni szczerze zajęli się obmyśleniem 
zaradczych ku temu środków – dla tego 
to ośmielamy się wezwać kilku owych 
czytelników tutejszych Izraelity, aby i oni 
również nie odmówili swej w tym tak waż-
nym przedmiocie, pomocy – aby i oni nie 
zaspali tej naglącej sprawy – za co oprócz 
naszej i biednych tych uczniów – dzieci 
wdzięczności sowitą niezawodnie we wła-
snem znajdą sumieniu nagrodę.

Jakób Goldschmidt

STARY CMENTARZ 
  ŻYDOWSKI
SYNAGOGA 
  DOKTOROWICZA
UL. SZEROKA

Eliasz Montalto
Mosze Montalto
Hirsz Montalto 
   (Doktorowicz) 
Maria Medycejska
Ludwik XIII
S.D. Rosenthal
W. Aszkenazi
H. Najmanowicz

* Mosze (Mojżesz) ben 
Eliasz Montalto (zm. 
1637 w Lublinie), le-
karz gminy żydowskiej 
w Lublinie.

ca, chęć do pracy, żądzę spożytkowania 
sił swych i zdolności na korzyść nauki  
i społeczeństwa. I nakoniec tryumf 
uwieńczył usiłowania: dyplom na stopień 
doktora w uniwersytecie peszteńskim był 
nagrodą wytrwałości i trudów dzielnego 
młodziana.

Łatwiej było mu już teraz staczać 
uparty bój z życiem, świetny patent uka-
zywał w perspektywie jaśniejszą przy-
szłość, powszechne uznanie. Zdolność, 
młodzieńcza wiara w siebie rozpędzały 
troskę o jutro i kazały być spokojnym  
o powszedni kęs chleba.

Lecz młode serce zatęskniło za kra-
jem rodzinnym, zagrało pragnienie wej-
ścia raz jeszcze w progi ojczystej chatki, 
odetchnięcia ojczystem powietrzem, 
poświęcenia usług swych tym, którzy 
najbliżsi i krwią i mową i duchem. Gdy 
patent w Peszcie wydany nie ma urzę-
dowego waloru, trzeba było raz jeszcze 
przebyć ogniową próbę egzaminu.

Bohater nasz udaje się do uniwersy-
tetu w Charkowie, uzyskuje tam nowy 
dyplom lekarski, wraca w strony rodzin-
ne, a potem osiada w Lublinie około roku 
1856.

Mieszkańcy Lublina, tudzież mło-
dzież lubelska miała sposobność poznać 
i ocenić dokładnie serce i umysł dokto-
ra Adolfa Edelsztejna, którego imię po-
wszechne zyskało uznanie. Chwilą jedną 
błysnął promień szczęścia dla pełnego 
zapału lekarza, lecz jak gdyby po to tyl-
ko, ażeby tem dotkliwszemi późniejsze 
próby uczynić.

Najstraszniejsze zawody i cierpienia 
w najdroższych związkach rodzinnych, 
ciężka i długotrwała choroba, ociemnie-
nie i zubożenie zupełne nareszcie, oto 
naprawdę pożałowania godny los!

I dziś człowiek ten w sile wieku bę-
dący, uzdolniony, zamiłowany w przed-
miocie swym, gorąco pragnący przynosić 
ulgę cierpieniom swych bliźnich, wyko-
nywać wszystkie powinności zawodu, 

została przez syna owego Mojżesza, czyli 
wnuka Eliasza, któremu na imię było „Hi-
rsz”, jakto napis na drzwiach, wewnątrz 
synagogi, oczywiście wykazuje; brzmi on:

לבית ישראל  לבני  משה  בן  שם  אשר  הבית   זה 

בית בישראל  שמו  ויקרא  תכ״ט,  בשנת   התפלה, 

הכנסת ר׳ הירש בן ר׳ משה דאקטארס

„Oto dom wystawiony przez syna 
Mojżesza na dom modlitwy dla swoich, 
roku 5429 podług ery żydowskiej (r. 1669, 
ery zwycz.) który nazwano synagogą rabi 
Hirsza syna Mojżesza Doktora”.

Jakkolwiek bowiem w napisie tym 
nie jest wymienione nazwisko Montalto, 
śmiało jednak przyjąć można, iż ów rabi 
Hirsz był synem Mojżesza, a wnukiem 
Eliasza Montalto; zwłaszcza, że wystawie-
nie tej synagogi miało miejsce w 32 lat po 
dacie wyrytej na owym nadgrobku.

Co do czasu osiedlenia sią tej familji 
w kraju tutejszym i okoliczności, jakie 
ją tu sprowadzić mogły, nie posiadając 
bliższych w tej mierze wiadomości, zo-
stawiam wyjaśnienie tej kwestji zdolniej-
szym od siebie i specjalnie historją naszą 
zajmującym sią badaczom*.

•

„Izraelita”, nr 23 (12 czerwca 1868), s. 
191-192.

Czytamy w Kurjerze Lubelskim:
„(Głos Współczucia) Młode pacholę, 

pełne siły, energji i woli, opuściło dach 
rodzicielski, ciepło rodzinnego ogniska,  
i powędrowało w świat daleki samo, bez 
innego opiekuna jak Boga Wielkiego na 
niebie, bez innych zasobów – jak dzie-
sięć palców u rąk, bez innego miejsca – 
jak świat szeroki. Wśród krwawej walki  
z życiem, z nędzą i tysiącem przeciwno-
ści, o których słabe może mamy pojęcie, 
widzimy wzrastającą energję młodzień-

* Pochodzeniu rodziny 
Montalto wnikliwie 
przygląda się Andrzej 
Trzciński, zob. Sylwetki 
Żydów Lubelskich. 
Leksykon, Lublin 2019, 
s. 200-201.

LEKARZE
SZPITAL ŻYDOWSKI   
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Adolf Edelsztejn
Józef Goldszmit
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gminie. Chcąc więc ciszę tę przerwać, 
chwytam za pióro i myślę… Ale jakże tu 
zacząć, kiedy wszystko postępuje starym, 
jednostajnym trybem? jaki tu może być 
materjał do pogadanki dla pisma, którego 
żywiołem jest nowość i postęp? Trudna 
więc rada, ów stary zwyczaj zaczynania 
rozmowy o powietrzu, o czasie, musi  
i mnie tu przyjść w pomoc; i zaiste, jestto 
pole obszerne, o którem można wiele roz-
prawiać i… nic nie mówić. Dobrze więc, 
pomówię o czasie. Jestto fakt niezaprze-
czony, że czas jest jedynym odmienia-
czem wszystkich istniejących na świecie 
tworów i najzaciętszym wrogiem zarów-
no fizycznego jak i moralnego zastoju. To 
też, jeżeli np. stan oświaty naszych współ-
wyznawców w tutejszym kraju w ogóle 
serce niejednego z dobrzemyślących 
izraelitów na chwilę smutkiem napełnia, 
to wnet, gdy sobie przypomni potęgę 
wszystko modyfikującego czasu, błoga 
nadzieja wstępuje w jego serce, i postęp 
już dokonany otwiera mu widoki na po-
godniejsze jeszcze w przyszłości niebo. 
Lecz nasz Lublin z pod tego powszech-
nego prawa – ciągłego naprzód dążenia 
zdaje się być wyłączonym. Olbrzym-czas 
ukazuje się tu liliputem, wobec nieba 
sięgającej babilońskiej wieży przesądów. 
Niewielkie wyłomy, jakie przed kilkoma 
jeszcze laty udało mu się w tym murze 
wydrążyć, ani na włos się nie rozszerzyły  
i rozszerzać się jakoś nie chcą. Wyłomy te 
są to – szkoła elementarna dla chłopców 
i ochrona dla dziewcząt mojżeszowe-
go wyznania – dwa zakłady, na korzyść 
oświaty ludowej działające. Ale, czy od 
czasu ich powstania, cośkolwiek zostało 
przedsięwziętem dla ich rozwoju i udo-
skonalenia? Czy przynajmniej obie te in-
stytucje w wytkniętym dla nich zakresie 
korzystnie działać mogą? – Na to pyta-
nie tylko przecząco odpowiedzieć mu-
szę. Pomijając szkołę elementarną, która 
jakiem takiem jeszcze cieszy się powo-
dzeniem, chcę tu w szczególe pomówić  

który obrał i któremu z taką sumienno-
ścią się poświęcił, dziś człowiek ten, jak 
drugi Łazarz, leży w lubelskim szpitalu 
starozakonnych* na opiece sług szpital-
nych, pogrążony w wiekuistej ciemności.

Czemuż mam przypominać o kole-
dze lubelskim jego kolegom? czemu Lu-
blinianom o ziomku ich? który niejednej 
rodzinie skuteczną przyniósł pomoc, 
zachował syna lub brata – przyszłą na-
dzieję domu. Czemuż powtarzam, przy-
pominać przychodzi mi Izraelitom znaną 
ich dobroczynność, która właśnie naj-
piękniejsze znalazłaby pole, gdzie idzie  
o współwyznawcę, o człowieka, który był 
pomocą i zaszczytem współobywateli.

I do was też odwołam się, szanowni 
koledzy doktora Edelsztejna, w Warsza-
wie i innych stronach kraju mieszkający, 
nie wątpiąc, iż serce nie dozwoli wam 
obojętnie słyszeć o tak strasznem nie-
szczęściu.

Najpierwsze potrzeby D-ra E. mo-
głyby jednorazowe zastąpić datki, lecz 
później, jakiś koncert, prelekcje, lub teatr 
amatorski, który tak się w Lublinie upo-
wszechnił, najlepiej jak sądzę odpowie-
działyby celowi!

Kończąc – upraszam Redakcję Kur-
jera Lubelskiego i wszystkich dobrze 
myślących ziomków, o poparcie mego 
głosu; pisma zaś w Warszawie upraszam 
o powtórzenie tej odezwy w imię zasady: 
»Kochaj bliźniego«”.

Józef G…t

•

„Izraelita”, nr 6 (5 lutego 1869), s. 53-
54.

Lublin, w Styczniu 1869 r.
Szanowny Redaktorze!
Już dawno Lublin nie był reprezento-

wany w piśmie Twojem; już dawno nie 
przyszło nikomu do głowy udzielenie 
ci niejakich relacij o tutejszej tak ludnej 

* Mowa tu o starym 
szpitalu żydowskim 
przy ul. Siennej. Jak 
ustalił Volodymyr 
Dyshlevuk, placówka 
mieściła się w nieist-
niejącym dzisiaj bu-
dynku pod numerem 
7 (obecnie 21).

OCHRONA
OŚWIATA
SZKOŁA
  ELEMENTARNA
DZIEWCZĘTA
CHASYDYZM
GMINA ŻYDOWSKA

N. H…wicz 

li. Lecz, o ilem sam z kwitarjusza ochrony 
niedawno się przekonał, przeszło 40 osób 
zamożnych, roszczących sobie zkąd inąd 
pretensji do oświaty, do dobroczynności, 
albo wcale płacić nie zaczęły, albo też od 
dawna tej tak małoznacznej ofiary płacić 
zaprzestały. Każdy z tych panów i pań  
z poszeptu nierozłącznego egoizmu 
mówi sobie: „Cóż tam mój szczupły da-
tek znaczy? I bezemnie się obejdzie!”. 
Nieszczęściem jednak wszyscy sobie tak 
mówią, a brak wszystkich tych nieznacz-
nych datków sprawia ogromną lukę  
w uposażeniu ochrony. Przypomina mi 
to ową bajkę z rabinem, którego człon-
kowie gminy postanowili utrzymywać, 
zamiast pensją w gotówce, posyłaniem 
mu przez każdego, pewnej części z ku-
pionego na sabatowy kidusz wina. Rabin 
otrzymywane butelki wlewał do ogól-
nej beczki, a gdy ta się napełniła i rabin 
chciał ją handlarzowi wina sprzedać, ku 
wielkiemu jego przerażeniu okazało się, 
że zamiast wina beczka napełnioną była 
– wodą. A stało się to w ten sposób, że 
każdy z kontrybuentów myślał sobie, 
podobnie jak nasi lubelscy ofiarodawcy: 
„Coż tam moja butelka znaczy, trochę 
wody rabinowego wina nie zepsuje!” – 
Nie dziw więc, że wśród tak serdecznych 
przyjaciół i żywicieli rabinowi przyszło 
niebawem z głodu umrzeć.

Że jednak niema choroby, na którąby 
nie było lekarstwa, sądzę przeto, iż nie 
od rzeczy będzie zwrócić uwagę osób, 
szczerze losem ochrony się zajmujących, 
na niektóre środki, zdaniem mojem nie 
mało do polepszenia bytu tego zakładu 
przyczynić się mogące. Oto:

1° Przynajmniej dwa razy do roku 
powinny się odbywać popisy publiczne, 
examina, w ochronie, i przed zgroma-
dzonymi członkami powinien być od-
czytywany rezultat osiągnięty w zarzą-
dzie, wraz z imienną listą ofiarodawców; 
następnie zas, należy to wszystko ogło-
sić drukiem w Kurjerze lubelskim lub  

o stanie ochronki dla dziewcząt.
Zakład ten mógłby istotnie nader 

błogie na oświatę niższych naszych 
warstw wywierać skutki, gdyby skutki 
te, a raczej gdyby ta oświata więcej nieco 
leżała na sercu wyższym słojom naszego 
społeczeństwa – gdyby nie zatwardziały 
obskurantyzm jednych, a ludowy in-
differentyzm drugich. Nigdzie bowiem 
może, dwie te ostateczności nie nurtują 
tak głęboko izraelskiego społeczeństwa, 
nie stłumiają tak w zarodzie każdej po-
żytecznej myśli, każdego, duchem czasu 
natchnionego przedsięwzięcia, jak to  
u nas w Lublinie ma miejsce.

Zajmowanie się kształceniem płci nie-
wieściej nietylko że u naszych fanatyków 
na żadne uznanie nie zasługuje, ale ow-
szem uważanem jest w ich oczach za czyn 
bezbożny, na potępienie zasługujący.

– „Któż to słyszał troszczyć się o wycho-
wanie kobiet, – ozwał się jeden z chassy-
dów, gdy mówiono o ochronie, – wcale to 
nie przystoi mężczyźnie bogobojnemu zaj-
mować się ich losem!” – Ci pseudo-konser-
watyści, uważający oświatę w ogóle za źró-
dło grzechu, szczególniej niewiastę starają 
się od niej w dali trzymać, gdyż im głównie  
o to idzie, aby jako matki przyszłego po-
kolenia wpajały zawczasu i w dzieci swe 
zgubny popęd do mistycyzmu i besztja-
nowej* ciemnoty… W ich opinji kobieta 
wtedy tylko odpowiada swojemu po-
wołaniu, gdy żadnego nie ma wyobraże-
nia o bożym świecie, gdy jest wychowa-
ną w zupełnej niewiadomości, nietylko  
o prawach ludzkich, ale i boskich…

W takim tedy stanie rzeczy, nic dziw-
nego, że nasza ochrona liczy pośród tak 
licznej gminy zaledwie około 90 ofiaro-
dawców, po kop. 15 lub 30 miesięcznie 
płacących. Lecz i w tym stanie ochrona 
pomyślnieby się rozwijać mogła, gdy-
by przynajmniej ci ofiarodawcy, więcej 
nieco dbając o los tego zakładu, przyję-
te na się obowiązki gorliwiej wypełniali,  
i zadeklarowane ofiary regularnie wnosi-

* Od skrótu Beszt, tj. 
Izrael Baal Szem Tow 
(ok. 1700-1760), jeden 
z twórców chasydy-
zmu.
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lubelskich do teatru lub do sali koncer-
towej. Panu W., który pierwszy wystąpił 
w polemiczne szranki, dziwnem to się 
wydaje, że żydzi, którzy we wszystkiem 
zwykli się szukać korzyści, unikają mimo 
to teatru, gdzie nabywać można tyle 
szlachetnych uczuć i oświaty, i gdzie 
widzi się prawdę jak w lustrze; tembar-
dziej zaś niewytłomaczonem jest dlań 
to zjawisko, że gdy żydzi w Warszawie  
i we Lwowie tłumnie zapełniają teatr, 
sami tylko lubelscy żydzi odeń stronią. 
Na to p. H. N. występuje z odpowiedzią, 
przytaczając dwa powody nieucząszcza-
nia żydów lubelskich do teatru: raz, że 
niedawno jeszcze wystawiani na scenie 
w sposób karykaturalny, jako Moszko-
wie, Berkowie, Herszkowie, czują w ogó-
le wstręt do widowisk, wystawiających 
ich plemię na publiczne pośmiewisko; 
powtóre, żydzi lubelscy po szczególe, 
unikają towarzyskich zgromadzeń dla 
tego, że nieraz doznawali tam szorstkie-
go obejścia sią ze strony reszty widzów, 
na co kronika lubelska z lat ostatnich nie-
jeden tego rodzaju dostarcza przykład.  
W dalszym przebiegu polemiki występu-
je p. L. Włodarski z repliką, w której usi-
łuje wykazać, że powody przez p. H. N. 
przywiedzione krytyki nie wytrzymują. 
– Codo pierwszego bowiem, mniema, iż 
w obec ogólnego zadania komedji, pole-
gającego na karceniu, a więc wystawianiu 
pod śmieszną postacią wad społecznych, 
żydzi nie mogą mieć przywileju wyłącz-
ności, że ośmieszenie niektórych ich 
wad w charakterze i powierzchowności 
nie powinno wstrzymywać ukształconą 
klassą żydowską od zwiedzania teatru,  
a tembardziej koncertów, gdzie przy-
czyna owa wcale nie istnieje. Co zaś do 
drugiego motywum, t. j. szorstkiego 
obejścia sią z izraelitami na zgromadze-
niach publicznych, p. Włodarski mieni to 
wierutnym fałszem i upewnia, że nie było 
nigdy wypadku, aby którykolwiek z izra-
elitów wyżej ukształconych, podobnych 

w innym jakim organie krajowym. Ogło-
szenie bowiem takie niejednegoby do 
współdziałania zachęciło, podczas gdy 
skrycie świadczona dobroczynność po-
zbawioną jest najważniejszego dla wielu 
bodźca – rozgłosu.

2° Co kwartał przynajmniej, jeden  
z Członków ochrony powinien się zaj-
mować osobiście zbieraniem zaległych 
składek. Tam bowiem, gdzie płatny in-
kassent nic nie wskóra, powaga Członka, 
działającego bezinteressownie dla dobra 
zakładu, skutek odniesie.

3° Codzień ochrona powinna być 
odwiedzaną przez jednego z Członków, 
choćby przez czas krótki tylko, dla do-
pilnowania porządku i assystencji przy 
wykładzie.

4° Nareszcie, uprosić należy kilka dam 
wykształconych, aby się zajmowały wy-
kładem w ochronie, jak to z początku 
miało miejsce.

Urzeczywistnienie wszystkich tych 
zmian i ulepszeń, nie wymagających żad-
nych nowych wytężen i ofiar, wywiera-
łoby niewątpliwie zbawienny wpływ na 
dźwignięcie tej instytucji ze stanu zanie-
dbania, w którem się obecnie znajduje,  
i na zapewnienie jej bytu w przyszłości.

Kończę dzisiejszą moją koresponden-
cję, w nadziei, iż słowa moje znajdą ogłos 
w sercach tych z pomiędzy izraelitów tu-
tejszych, którzy świadomi są tego, czego 
czas, oświata, ludzkość i religja po nich 
wymagają.

N. H…wicz

•

„Izraelita”, nr 22 (4 czerwca 1869), s. 
192-194.

Kurjer lubelski w N-ach 30, 32, 35 i 38  
z r. b. zawiera dosyć interessującą polemi-
ką miądzy p. Bernardem W. i L. Włodar-
skim z jednej, a p. H. N. z drugiej strony,  
w przedmiocie nieuczęszczania żydów 

TEATR
ANTYSEMITYZM
CHRZEŚCIJANIE
JIDYSZ

Bernard W.
L. Włodarski
H. Najmanowicz

na ludzie żydowskim w oczach opinji. 
Każda jednostka, doń należąca, stanowi 
typ, odwzorowaniem wiernem ogółu, ale 
tylko w znaczeniu ujemnem: przymioty 
i zasługi pojedynczych żydów pozostają 
cnotami indywidualnemi; podczas gdy 
przekroczenia i śmieszności, w jednym 
żydzie dostrzegane, stają sią cechą, wła-
snością całego plemienia. Tembardziej 
zaś ujawnia się to uprzedzenie na sce-
nie, gdzie dla wzbudzenia efektu jedynie, 
przypisywane są żydom wady i ułomno-
ści często przesadzone, lub zupełnie uro-
jone, jak np. sławny pomysł Szekspirow-
ski o wyrzynaniu funta mięsa dłużnikowi 
chrześcjaninowi** i t. p.

„Gdyby chciano wnikać w ducha ju-
daizmu – kończy p. H. N. swój artykuł 
– gdyby baczniej śledzić chciano za mo-
ralnemi jego tendencjami, wnetby sią 
ukazały rzadkie zalety, żydowskiemu ple-
mieniu właściwe, rzadkie talenta, które, 
pod kierunkiem filantropijnego nadzoru, 
wielką sławą krajowi przynieśćby mogły”.

„Demoralizacja niektórych indywi-
duów żydowskich jest następstwem nę-
dzy i prześladowania, które przez tyle 
wieków ich trapiły, tak dalece, że napeł-
niły ich serca smutkiem i goryczą i unie-
czuliły ich niejako dla wszelkiej zabawy. 
W teatrze, w komedji, stawiano żydowi 
przed oczyma tragedją, ciągle u niego 
w domu odgrywaną, bądącą wynikiem 
trosk, kłopotów i umartwień. Najbogat-
szemu nawet żydowi, oprócz własnych 
kłopotów, wielka nędza bliźnich życie 
zatruwa, a współczucie to paraliżuje  
w nim wszelkie przedsięwzięcia w rozwo-
ju duchowym.”…

Zamieściliśmy tu całą osnowę pole-
miki, ponieważ zdolną jest rzucać nie-
jakie światło na stosunki cywilizacijne 
żydów lubelskich i na opinję, jakiej ze 
strony reszty mieszkańców w tym wzglę-
dzie używają. Co do samego przedmiotu 
sporu, sądzimy, iż z obu stron traktowa-
ny on jest nieco za gorąco, i w ogóle, cała 

mową, obejściem i ubiorem do reszty 
ucywilizowanego świata, doświadczył od 
osób innej narodowości, kiedykolwiek 
i gdziekolwiek, najmniejszej przykrości 
(?!), Z tego wszystkiego p. W. wywodzi 
konkluzję, że prawdziwa przyczyna uni-
kania przez żydów lubelskich, teatru  
i innych zabaw publicznych leży w braku 
oświaty, ich par excellence cechującym, 
gdyż, jeżeli w Warszawie i Lwowie prawie 
połowa starozakonnych przyjęła ubiór 
europejski, kształci swe dzieci w szko-
łach publicznych i tylko wyznaniem się 
różni od współmieszkańców; w Lublinie 
zato, na 12,000 izraelskich mieszkańców, 
zaledwie 1/100 część umie coś więcej jak 
mówić połamaną niemczyzną*, i ani set-
ny ojciec rodziny nie posyła swych dzieci 
do szkół”.

Na to p. H. N. nie pozostał dłużnym 
odpowiedzi. W artykule zamykającym 
polemiką, rozwodzi sią wymownie nad 
tem, że jeżeli pomiędzy przyczynami 
wstrętu żydów do teatru wymienia szy-
derczy sposób wystawiania ich na scenie, 
czyni to w niezachwianem przekona-
niu, że pobudką do ośmieszania żydów  
w oczach widzów bywała, nie chęć ule-
czenia ich z wad im wytykanych, ale 
uprzedzenie i nienawiść. Gdyby bowiem 
inaczej było, to obok wad i ułomności, 
od których żadne społeczeństwo, żadna 
klassa ludzi wolną nie jest, wystawiane 
byłyby niekiedy także i dodatnie stro-
ny żydowskiego plemienia, jego cnoty 
i przymioty, w które bardziej może od 
innych plemion obfituje: przykłady zaś 
takiej względem żydów bezstronności 
na scenie należą dotąd do nader rzad-
kich anomalij. Cóż więc dziwnego, że żyd, 
wystawiany w teatrze zawsze i wiecznie 
jako istota budzącą tylko śmiech i po-
gardę, woli wyrzec sią tej przyjemności, 
aby nie być świadkiem piętnowania całe-
go jego plemienia na lud godny szyder-
stwa i pogardy; gdyż szczególny rodzaj 
solidarności ciążył i ciąży dotąd jeszcze 

* tj. jidysz.

** Chodzi tu o postać 
Shylocka z Kupca 
weneckiego.
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ciwnie unikanie tych miejsc nie zawsze 
jest konieczną oznaką umysłowego za-
cofania, jeżeli inne Ważniejsze momenta 
stanu tego nie uwydatniają.

Dziwnem przeto wydawało nam się 
wywołanie kwestji nieuczęszczania do 
teatru przez żydów lubelskich, wobec 
ważniejszych motywów do użalania, 
których stosunki ich cywilizacijne obficie 
dostarczają; tem dziwniejszem zas zda-
wało nam się to wystąpienie p. B. W., iż 
nie wiadomo, do czego ono zmierza, jaki 
właściwie cel ma ono osiągnąć? Sam p. 
Włodarski przyznaje, i przypuszczamy to 
nieomylnie, że mała cząsteczka ukształ-
conych rodzin izraelskich w Lublinie 
odwiedza teatr i koncerta narówni z in-
nymi mieszkańcami; pozostaje większość 
nieoświecona, składająca się przeważnie 
z chassydów i obskurantów, którzy ani 
czują potrzeby teatru, ani nawet wie-
dzą, co teatr właściwie znaczy; i na nich 
to mają oddziaływać artykuły i polemiki 
dziennikarskie, – na nich, z których wąt-
pię, czy choć setny bierze kiedyś do ręki 
Kurjer Lubelski i, czytając, czy go rozu-
mie! P. H. N. jako izraelita usiłuje głębiej 
wnikać w przyczyny tego odosobnienia; 
nie można mu też odmówić racji, jeżeli 
do powodów unikania teatralnych wido-
wisk przez żydów zalicza także szyderczy 
sposób wystawiania ich na scenie, który 
do niedawnych jeszcze czasów wstecz 
był we zwyczaju wszędzie, a tembardziej 
u nas. Lecz sztuka współczesna otrząsa 
się powoli i u nas z tej nagannej rutyny, 
a wszelkie reminiscencje tego rodzaju 
nie powinny wstrzymywać i nie wstrzy-
mują oświeconego izraelity od bywania 
w teatrze, gdzie zresztą odtwarzają się nie 
same tylko żydowskie postacie, ale życie 
społeczne całe, ze swemi wadami, śmiesz-
nościami i potwornościami. Owóż* mu-
simy znowu dojść do ogólnej przyczyny 
– do braku ukształcenia, który p. H. N. 
przyznaje i stwierdza; wraz zaś z nim wy-
rażamy nadzieję, iż gdy stan ten się zmie-

kwestja wywołaną została bez potrzeby 
i bez celu. Najprzód, widoczną jest nie-
logiczność w samem zapytaniu p. Ber-
narda W. Stwierdza on, że żydzi lubelscy 
nie grzeszą zbytkiem oświaty, a pyta się: 
dla czego nie uczęszczają do teatru? tak 
samo, jak gdyby kto się pytał: dla czego 
pozbawiony organów mowy nie mówi, 
pozbawiony wzroku nie widzi? Jeżeli 
jak p. W., a po nim dobitniej jeszcze p. 
Włodarski utrzymuje, brak oświaty jest 
przyczyną unikania zabaw publicznych, 
odpowiedź więc, i to radykalna, wszel-
ką dalszą dyskussję wyłączająca, leży już  
w samem zapytaniu; a w takim razie lo-
giczniej byłoby kwestję u samego rdzenia 
ująć i sformułować zapytanie: „Dla czego 
żydzi lubelscy są jeszcze tak zacofani i, 
gdy w innych miastach izraelici kształcą 
się, posyłają swe dzieci do szkół, biorą 
żywy udział w powszechnej oświacie, 
interessują się dla sztuk i nauk, lubelscy 
tylko stoją nieruchomi na miejscu, różnią 
się ubiorem, mową, obyczajami od resz-
ty mieszkańców, nie kształcą swej mło-
dzieży i stronią uparcie od wszelkiego 
postępu i duchowego rozwoju?”. Przecież 
obie strony walczące fakt ten stwierdzają; 
pocóż więc wyrywać pojedyncze wyniki 
tego stanu, tak jakby nieuczęszczanie na 
publiczne zabawy było już szczytem mo-
ralnego zacofania, na którem ludzkość 
tak srodze cierpi? Są, mniemamy, daleko 
ważniejsze, daleko smutniejsze objawy 
zastoju, zasługujące bardziej na rozbiory  
i dociekania, bo dotykają bliżej społecz-
nego bytu i rozwoju, aniżeli nieuczęsz-
czanie na zabawy publiczne. Zresztą, czyż 
nieodwiedzanie widowisk teatralnych 
jest w istocie nieomylną cechą moralne-
go zacofania? Nie sądzimy! Moglibyśmy 
p. B. W. i S. W. nie jeden w tej mierze przy-
toczyć dowód, że tak samo, jak tłumne 
zapełnianie sal teatralnych i koncerto-
wych nie zawsze i nie koniecznie cechuje 
wysoką dojrzałość umysłową i oględność 
na warunki czasu i okoliczności, tak prze-

* przes. oto, otóż. rzeczy się mają w żeńskiem Gimnazjum, 
gdzie z liczby 7-iu panien, połowa po-
chwałami za wzorowe zachowanie się  
i pilność w naukach zaszczyconą została. 
Może też Bóg da, że bieżący czyli nowy 
rok szkolny bardziej zadawalające rezul-
taty przyniesie nam w dali.

Z pola naukowych wiadomości na 
pole przemysłowe przeskok prawda nie 
mały. Uniewinnia nas to jedynie, iż i z tego 
pola pocieszne donieść wam wiadomości 
możemy. Rzecz dziwna, jak też to olbrzy-
mim krokiem pod pewnym względem 
postęp posuwa się naprzód. Pamiętam, lat 
kilka zaledwie mija, kiedy przejście przez 
pryncypalniejsze ulice Lublina (Bramową  
i Grodzką np.) kompletnie uniemożebnio-
nem było, dzięki – wyznajmy to otwarcie – 
pewnej koterji przekupniów żydowskich, 
którzy gwałtem przechodniów wciągali 
do swych sklepów, a w razie nieprzystania 
na podawaną przez nich zbyt wygórowa-
ną cenę – różnych dopuszczali  się nie-
grzeczności. Ztąd częste spory wytaczały 
się przed policję, która obmyślała nawet 
środki zaradcze niekiedy. Dziś, wszystko 
się to, dzięki Bogu, zmieniło na awantaż. 
Bez wdawania się – nota-bene – w to 
władzy, bez środków przymusowych, bez 
naglenia nawet o porządek.

Na brak przedsiębierczego ducha 
współwyznawców naszych w ogólności, 
a lubelskich po szczególe, uskarżania 
się niejednokrotne zupełnie są fałszywe. 
Fakta najdowodniej przekonywają o tem. 
Oto, wśród obecnej stagnacji handlowej, 
nie zważając na rozliczne przez zawist-
nych stawiane im przeszkody, dwaj kom-
paniści, Klinkowsztejn i Krasucki** otwo-
rzyli przed niedawnym czasem w m. 
Lublinie fabrykę wyrobów tabacznych. 
Już to samo, że fabryka kilkudziesięciu 
familjom utrzymanie zapewnia, dowodzi 
dodatniej jej strony; zresztą, do podnie-
sienia ruchu miejscowo-przemysłowego 
niepomału się przyczyniła. Nie tu miej-
sce rozwodzić się nad dobrocią towaru 

ni i żydzi lubelscy wejdą na drogę postę-
pu, natedy powód do skarg i utyskiwań, 
przedmiot tej polemiki stanowiących 
sam przez się zniknie.

•

„Izraelita”, nr 37 (17 września 1869), s. 
313-314.

Lublin 10 Września 1869 r.
Postaram się zreasummować po-

stęp Lublina a raczej w ogólnym zarysie 
przedstawić Wam dodatnie i ujemne 
jego strony, tak, jak mi się one przedsta-
wiły po całorocznej niebytności mojej  
w tym starożytnym grodzie.

Najpierwszym obowiązkiem moim 
po przybyciu do Lublina było zwiedzenie 
tutejszej Sali Ochrony. Liczę to dla tego 
do najpierwszych obowiązków moich, że 
w ugruntowaniu gmachu pomyślności 
tej Ochrony, do wyrobienia między bied-
niejszą publiką Lublina zupełnego zaufa-
nia do tego Zakładu – sam kiedyś czynną 
przykładałem rękę. Wiem zresztą, jakie 
dobrodziejstwa wyświadcza ta jedyna sui 
generis* instytucja izraelska Lublina. To 
też i dzisiaj nie mogę przemilczeć i choć 
kilką słowami nie wspomnieć o zasłudze 
szanownych opiekunek i opiekunów 
Ochrony. Oby działalności swej coraz 
szerszy krąg zakreślać nie omieszkali.

Najbardziej na swojem miejscu po 
Ochronie będzie wzmianka o postępie 
lubelskiej młodzieży izraelskiej na polu… 
oświaty. Niestety! rok upłyniony pod tym 
względem dodatniego rezultatu wca-
le nie przyniósł. Na poparcie naszego 
twierdzenia mamy dane statystyczne, 
a lżejsza o wiele jest sprawa, jak wiado-
mo, wydostać się z paszczy rozjuszonego 
lwa niż z …labiryntu liczb i cyfer. Otóż – 
na 29 uczniów miejscowego męzkiego 
Gimnazjum przejście do klass wyższych 
otrzymała zaledwie ¼ część. Fakt to dość 
bijący w oczy. – Przeciwnie zaś zupełnie 

OCHRONA
OŚWIATA
GIMNAZJUM
DZIEWCZĘTA
HANDEL
PRZEMYSŁ
FABRYKA 
  PAPIEROSÓW
FABRYKA „CZECHY”
CHASYDYZM
UL. BRAMOWA
UL. GRODZKA

Chaim Dawid 
   Klinkowsztejn
Zalman Krasucki
Hordliczkowie    
   (bracia)
Adam Mickiewicz
Izrael L. G. 
Jakub Goldszmit

* łac. jedyna w swoim 
rodzaju, tu w znacze-
niu jedyna instytucja 
żydowska.

** Zalman Krasucki 
(1840-1897), syn 
Nechemiasza (ur. 1795 
we Włodawie)  
i Brandli (ur. 1803  
w Białej Podlaskiej). 
Po jego śmierci fabry-
kę przejął jego syn 
Nechemiasz Gerszon. 
Od 1880 roku fabryka 
Krasuckiego znaj-
dowała się przy ul. 
Krawieckiej 41.
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Filistynko, na cudzej wytuczona szkodzie!
Mrówki mają szpichlerze, pracowite roje,
Znoszą miody i woski, a trucień – napoje:
Ty się jedna śród ludzi z liwarem uwijasz,
Pijaczko, tem szkodliwsza, że cudze wypijasz;
Zakończył; i gdy więźnia bez litości dławi,
Pchła konając pisnęła: „A czem żyje Rabi?”.

Sat sapienti!***

Jakób Goldszmit

•

„Izraelita”, nr 29 (28 lipca 1871), s. 225.

Lublin, w Lipcu.
Zamieszczone w zaprzeszłym N-rze 

Izraelity sprawozdanie Dozoru Bóżnicze-
go tutejszego z odbytej tu loterji fantowej 
na korzyść biednych żydowskich zwró-
ciło mą uwagę na potrzebę szerszego 
omówienia tego faktu. Jakkolwiek loterja 
ta, druga już z kolei, tak w przeszłym jak 
i w tym roku pożądane przyniosła owo-
ce, to jednak rezultat ten nie może być 
zupełnie zadawalającym, przy względzie 
na korzyści, jakieby mogły być osiągnięte, 
gdyby ogół naszych współwyznawców 
tutejszych należycie pojął cel i doniosłość 
tej zabawy.

Nie można bynajmniej pomawiać 
gminę naszą o brak zmysłu dla dobro-
czynności; owszem, wielka liczba rodzin 
ubogich, z miłosierdzia publicznego ży-
jących, świadczy o dobroczynnem uspo-
sobieniu klas zamożnych; lecz dawno już 
uczynione spostrzeżenie, że żyd, dążąc 
do celu rzeczy lub czynu, obojętnym 
jest na formę i porządek – znajduje i tu 
swoje zastosowanie. Żyd lubelski tak so-
bie o loterji fantowej rozumuje: „Co mi 
po zabawie; nie potrzebuję ja tej parady,  
i bez tych ceremonij mogę dać ofiarę na 
biednych”. Zgoda! Ale czemuż w waszem 
zasklepieniu nie zastanawiacie się nad 
innemi korzyściami, jakie ztąd wynikają? 
Zasiłek zbiorowy dostarczony Gminie 
stawia ją w możności skuteczniejszego 
wspomagania biednych aniżeli ofiary po-

wspomnionej fabryki, jakkolwiek znawcy 
niepoślednie mu przyznają zalety. Chce-
my tylko wspomnieć o tem, że młodzi 
właściciele zaraz od początku na serjo 
pomyśleli o losie robotników swoich; 
wzięli przeto sobie za wzór urządzenie 
fabryki „Czechy”* braci Hordliczków, któ-
rzy za to zaszczyceni zostali na ostatniej 
wystawie Paryzkiej nagrodą, przez cesa-
rza Napoleona naznaczoną. Winszujemy 
pp. Fabrykantom lubelskim zrozumienia 
dobrego rzeczy i pogodzenia interesów 
własnych z humanizmem względem 
podwładnych a sumiennością dla publi-
ki. Strony obie w takim razie muszą sko-
rzystać w przyszłości.

Nie możemy na zakończenie niniej-
szej korrespondencji przemilczeć o sze-
roce rozgałęzionej w lubelskich stronach 
sekcie chassydów. Winszujemy szczerze 
Izraelicie, że sumiennie się zajął tą kwe-
stją, jak również wyrażamy wdzięczność 
p. Izraelowi L. G., że nabyte własne do-
świadczenie spożytkowywuje na korzyść 
tej zacofanej klassy. Wracając do chassy-
dów lubelskich, nadmienić nam wypada, 
że nie drwić z nich, ale litować się nad 
nimi należy. Odbywają też nieustanne 
pielgrzymki do żydowskiej Medyny: do 
Iżbicy, Kocka, Uchań, Sochiża i Turzy-
ska i u fałszywych proroków zostawiają 
ostatni w pocie czoła przez nieszczęsne 
ich żony zapracowany grosz**. Dopraw-
dy, przypomina się nam udatna bajeczka 
nieśmiertelnego Adama, dokładnie cha-
rakteryzująca działalność „krwiożerczą” 
tych oszustów, bałwochwalczo przez 
fanatyczną klassę ludzi czczonych. Kom-
munikujemy ją łaskawym czytelnikom:

Pchła i rabin

Pewien Rabin, w Talmudzie kąpiąc się po uszy,
Cierpiał, że go pchła gryzła; w końcu się obruszy:
Dalej czatować – złowił. Srodze przyciśnięta,
Kręcąc się, wyciągając główkę i nóżęta:
„Daruj, Rabinie, mądremu nie godzi się gniewać;
O święty synu Lewi, nie chciej krwi przelewać!”
„Krew za krew! – wrzasnął Rabin – Beliala pło-
dzie!

*** łac. mądremu wy-
starczy; odpowiednik 
przysłowia „mądrej 
głowie dość dwie 
słowie”.

** Ciężar utrzymania 
bardzo licznej rodziny 
często spadał w spo-
łecznościach chasydz-
kich na spracowane 
barki kobiet, podczas 
gdy ich mężowie 
zajmowali się przede 
wszystkim zagad-
nieniami z dziedziny 
mistycyzmu. Krytyka 
chasydyzmu podkre-
śla ten fakt i wskazuje 
na jego rolę w nadwy-
rężeniu żydowskiego 
etosu pracy.

* Huta szkła „Czechy” 
założona w 1835 roku 
we wsi Trąbki budo-
wała dla robotników 
domy, szkoły, lecznice, 
biblioteki i inne; po-
siadała swoje zakłady 
również w Lublinie.

BIEDA
LOTERIA FANTOWA
GMINA ŻYDOWSKA
CHRZEŚCIJANIE
OŚWIATA
GIMNAZJUM
DZIEWCZĘTA

Klotylda Lichtenfeld
H. Najmanowicz

W gimnazjum żeńskiem pobierało w tym 
roku nauki 22 uczennic, a w męzkiem 21 
uczniów tego wyznania. Wnosząc z na-
gród im udzielanych, zdaje się, że się uczą 
dobrze i czynią postępy. W 6-ej klasie 
żeńskiego Gimnazjum, gdzie tylko 3 były 
uczennice żydowskie, otrzymała me-
dal złoty 14-to letnia panienka Klotylda 
Lichtenfeld, a jedna otrzymała nagrodę w 
książkach.

H. Neumanowicz

•

„Izraelita”, nr 3 (17 stycznia 1873), s. 
21-22.

Lublin, w Styczniu 1873 r.
Jeżeli na polu materjalnem z końcem 

roku wielki panuje ruch, a każdy składa-
jący hołdy Merkuremu*, porządkuje i bi-
lansuje, by dojść rezultatu swoich finan-
sowych zabiegów, czemużby i idealizm 
nie miał sobie o tej porze zdać sprawę  
z obrotów i operacij na polu moralności? 
To też przy końcu roku, pomyślał sobie 
Wasz korrespondent, godziłoby się zwró-
cić wzrok na to wszystko, co się działo  
w gminie naszej w przeciągu całego roku. 
Lecz, pomny na karę ratującej się uciecz-
ką żony Lota, która za oglądanie się poza 
sobą stała się bryłą solną, muszę unikać 
odwracania się w tył, a wolę i nadal mieć 
tylko baczne oko zwrotone na przyszłość. 
Bo musi to pono być wielkim grzechem 
lgnąć i wzdychać do przyszłości**; czło-
wiek jest istotą postępową – musi tylko 
coraz dalej kroczyć, gdyż czas woła nań 
„Ruszaj! Nie oglądaj się za sobą!”.

Mówiąc jednak o postępie, nie mogę 
zamilczeć o jednej rzeczy pożytecznej – 
acz do przeszłego roku należącej – i nie-
stety w gminie naszej zaniedbanej. Mimo-
woli przychodzi mi na pamięć odezwanie 
się w tej kwestji Kurjera Lubelskiego; brzmi 
ono jak następuje:

„U nas, jakkolwiek w latach poprzed-

jedyńczo zbierane; towarzyskość i wspól-
na zabawa dodaje więcej uroku dobremu 
dziełu i do dobrego czynienia zachęca; 
współobywatele chrześcjanie lepsze tak-
że zyskują pojęcie o gminie żydowskiej, 
widząc jej zabiegliwość w urządzaniu 
publicznej zabawy na korzyść swych 
biednych, i tę w dobrym porządku od-
bywającą się; wreszcie bywanie prostego 
ludu żydowskiego choć raz do roku na 
publicznej takiej zabawie wdraża go do 
porządku i zmysł piękna w nim rozbudza.

Godziło się tedy spodziewać, że 
wszystkie lepiej myślące domy izraelskie 
tutejsze pojmą konieczność popierania 
tego dzieła i do uświetnienia jego rezulta-
tu wszelkiemi siłami się przyłożą; ale na-
dzieja ta zawiodła; gdyż liczny bardzo na-
pływ ludności w ogrodzie podczas loterji, 
który doszedł do ok. 4,000 osób, składał 
się przeważnie z niższej klasy mieszkań-
ców zwabionych chęcią wygrania jakie-
goś fantu. Porządnych obywateli, których 
obecność przyczyniłaby się do podnie-
sienia faktu we względzie materjalnym  
i moralnym, nader mało było. Czemu to 
przypisać – nie wiem; zdaje się tylko, że 
jak wszędzie tak i tu zacofanie stawało 
na przeszkodzie, bo nasi zachowawcy nie 
chętnie biorą udział w projektach przez 
postępowych współwyznawców wyko-
nywanych, tembardziej, że porządek czyli 
wystawność przy dobroczynności żadnej 
u nich nie odgrywa roli.

Miejmy atoli nadzieję, że z czasem  
i te spaczone pojęcia znikną z horyzontu 
życia i zamiłowanie do porządku i syste-
matyczności, na którem najgłówniej nam 
zbywa, ich miejsce zajmie. Rzeczywiście 
bowiem oświata, acz żółwim krokiem,  
i u nas wciąż naprzód się posuwa, a licz-
ba rodziców żydowskich czujących po-
trzebę kształcenia swych dzieci coraz się 
wzmaga. Do gimnazjów tutejszych, gdzie 
niedawno temu ani jednego nie napoty-
kano żyda, uczęszcza obecnie spora już 
liczba uczniów i uczennic żydowskich.  

LOTERIA FANTOWA
OCHRONA
CHASYDYZM
GMINA ŻYDOWSKA
BIEDA
KONCERT FLETOWY

M. M. Goldwag
Nikodem Friedberg
Hirsz Goldszmit
H. Najmanowicz

* tj. kupiec. 

** prawdopodobnie 
pomyłka: przeszłości?
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dzięki szlachetnemu naszemu Guberna-
torowi, jako i ofiarodawcom i członkom 
komitetu. Oby im Bóg to wynagrodził!

Nasz współwyznawca, p. Nikodem 
Friedberg, słynny flecista z Petersburga, 
dał u nas kilka koncertów, a na jednym, 
danym na rzecz rodziny po śp. Moniusz-
ce, silny brał udział, czarując nas potę-
gą swego talentu. Wyjechał wprawdzie  
z przekonaniem o życzliwości dla niego 
Lublinian, ale nie zupełnie zadowolony  
z materialnego ich poparcia, gdyż, oprócz 
małej garstki intelligentniejszej klassy ży-
dowskiej, reszta tutejsza ludność, tak 
izraelska jak i chrześcjańska, nie czuła 
potrzeby wspierania tego utalentowa-
nego młodzieńca, pierwsza z powodu 
obojętności swej dla sztuki, druga zaś  
z antypatji dla nieswoich. I tu słowa Wa-
sze nam się przydadzą – praktyczne cza-
sy, praktyczni ludzie!…

Na końcu mojej korrespondencji 
smutną z Wam podzielę się nowiną. Dnia 
17 (29) Grudnia r. z. zgasł w mieście Hru-
bieszowie, po długiej a ciężkiej słabości, 
Doktór medycyny Hirsz Goldszmidt*.

Śp. Goldszmidt, oprócz wielkiej bie-
głości w sztuce lekarskiej, posiadał także 
znajomość Talmudu i nauk rabinicznych: 
był miłośnikiem literatury hebrajskiej, 
którym też językiem, jak również i inne-
mi, biegle władał. Był powszechnie szano-
wanym, odznaczał się łagodnością cha-
rakteru i dowcipem. To też pamięć jego 
pozostanie na długo wyrytą w sercach 
tych, co go bliżej znali, tak spółwyznaw-
ców jak i innowierców, którzy rzadkie 
jego przymioty cenić umieli. Nie wątpię, 
że szanowni synowie Jego nie omieszkają 
podać nam choć krótki życiorys tego za-
cnego męża. Pokój Jego popiołom!

H. N…cz

•

nich loterje fantowe na rzecz ochronki 
starozakonnych i t. p. Funduszów dobro-
czynnych bardzo pomyślnie odbywały 
się – to jednak w r. b. nie miały miejsca, 
wyłącznie z przyczyny żydów długoka-
potowych i żydówek perukowych; usi-
łowano bowiem wybrać dozór bóżniczy 
wedle ich sposobu myślenia, i to się uda-
ło, z wyłączeniem tylko jednego członka, 
który nie należy do zacofańców. Z tych 
powodów wynikło rozdwojenie. Postę-
powcy nie chcieli popierać projektu lo-
terji fantowej, a zacofańcy na jej powo-
dzenie, nie mając za sobą postępowców, 
liczyć nie mogli. Któż na tem ucierpiał? 
oto »biedni!«”.

Sprostujemy tylko, że nie z powodu 
braku poparcia postępowców loterje 
zaniechano, bo w takim razie ostatni da-
liby się do tego nakłonić, lecz po prostu 
z przyczyny, że w oczach zacofańców, 
wynalazki dla dobroczynności, łączące 
zabawę i porządek z pożytkiem, na po-
parcie nie zasługują. Brak jednak fanto-
wej loterji w tym roku zapełniono innem 
źródłem dochodów dla biednych staro-
zakonnych. Z inicjatywy J. W. Naczelnika 
gubernji zebrał się z nadejściem zimy,  
z pojedynczych ofiar najzamożniejszej 
klassy tutejszej, fundusik około 3,000 ru-
bli, i wyznaczono komitet, pod prezyden-
cją p. M. M. Goldwag, z 6-ciu członków, 
który rozdaje proporcjonalnie chleba 
i kartofli biednym wstydzącym się że-
brać za połowę ceny kosztu, oraz ciepłej 
herbaty z cukrem codziennie, i drzewa 
opałowego bezpłatnie, a prowadzi się 
to wszystko jakoś niezłym porządkiem. 
Członkowie doznawają wprawdzie nie-
mało przykrości i kłopotów, z powodu 
nadzwyczajnie wielkiej liczby biednych  
i nie wystarczającego funduszu na zaspo-
kojenie licznych żądań. Jedna garść nie 
nasyci głodnego Iwa, – mówili mędrcy. 
Bądź cobądź, jest to nie mała ulga dla 
ginących prawie w ubóstwie pod płasz-
czykiem wstydu, a prawdziwe należą się 

* Ojciec Jakuba i Józefa 
Goldszmitów, dziad 
Janusza Korczaka.

Na następnych 
stronach drzeworyty 
sztorcowe autorstwa 
A. Z. Brama Krakow-
ska i Brama Żydowska 
(Grodzka) na podsta-
wie prac Aleksandra 
Gierymskiego (1887), 
„Tygodnik Illustrowa-
ny”, nr 211, 1887.
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u nas założone zostało, i w r. 1869 uzyska-
ła już patent z ukończonego kursu nauk 
tegoż gimnazjum, wraz ze srebrnym me-
dalem, a o sześć miesięcy później, skut-
kiem oddzielnego specjalnego egzaminu 
z arytmetyki, pozyskała pozwolenie wyż-
szej władzy naukowej na tak zwane do-
mowe nauczycielstwo.

H. N.

•

„Izraelita”, nr 21 (29 maja 1874), s. 170.

Lublin, w Maju.
Szanowny Panie Redaktorze! W N-rze 

19-ym Izraelity w Kronice przytoczyliście 
wiadomość o projekcie p. Lichtenfelda*, 
b. Członka naszego Dozoru bóżniczego, 
celem uzyskania potrzebnego fundu-
szu na wystawienie nowego szpitala bez 
uciążliwych składek, a jedynie z nadpła-
ty za mięso koszerne, jaką żydzi lubelscy 
ponoszą. Wyraziliście przytem zadziwie-
nie, i prosicie o objaśnienie o jakiej to 
nadpłacie jest tu mowa, gdyż oplata ta 
dawno już została zniesioną. I słusznie się 
dziwicie, bo któż zdoła sobie wytłuma-
czyć, że po zniesieniu opłaty koszernego, 
jeszcze ona dotąd nie ustała, i istnieje  
w całej swej potędze, wzbogacając tylko 
rzeźników, a pomimo ustanowionej tak-
sy przez władze 8 kop. za funt mięsa ko-
szernego, żaden żyd lubelski jeszcze nie 
spożywał mięsa za mniej jak 12 kop., i tak 
marnie ginie rok rocznie około 30,000 ru-
bli przez zdzierstwo rzeźników i niedba-
łość mieszkańców. A czemuż to koszerne 
mięso o 5 kop. drożej niż niekoszerne ma 
kosztować? Wszak całą różnicę stano-
wi tylko płaca rzezakom, co najwyżej ½ 
kop. może wynosić? Lecz mieszkańcy do 
tego się już przyzwyczaili i milczą, bogaci 
nie czują przytem wielkiej dolegliwości,  
a biedni głosu nie mają i cierpliwie to 
znoszą. Nawet straż ziemska temu bez-
prawiu poradzić nie może, a niejedna 

„Izraelita”, nr 24 (20 czerwca 1873), s. 
192.

Z Lublina piszą nam co następuje:
„Temi dniami chasydzi nasi dopuścili 

się znów nadużycia w rodzaju tych, w ja-
kie obfitują ich dzieje, odnośnie do ludzi 
nienależących do ich koterji. Słyszeliście 
zapewne nieraz o pobiciach i gwałtach 
czynionych przez tych zuchwalców na 
współwyznawcach nieubóstwiających ca-
dyka. Otóż, takiemu losowi uległ świeżo 
przybyły do naszego miasta kaznodzie-
ja wędrowny (Magid). Był on tyle nie-
ostrożnym, iż w jednym z kazań swoich, 
czy prywatnie, dwuznacznie odezwał się  
o zmarłym niedawno w Warszawie cady-
ku z Ostrowa. Doszło to do wiadomości 
wielbicieli tegoż nieboszczyka, którzy, 
zwabiwszy gdzieś biednego Magida, tak 
niemiłosiernie go pobili, że nawpół żywy 
odwieziony został do szpitala. Sprawcy za-
machu zostali przyaresztowani i oczekują 
w więzieniu zasłużonej kary”.

•

„Izraelita”, nr 34 (29 sierpnia 1873), s. 
272.

Jako przykład dla panien naszego wy-
znania uczęszczających do zakładów na-
ukowych, że wzorowem sprawowaniem 
się oraz pilnością i pracą mogą zasłużyć 
na uznanie Władzy naukowej, a zatem  
i stały sobie byt zapewnić, miło mi podać 
do wiadomości że d. 28 Lipca r. b. udzie-
loną została przez Chełmską Dyrekcję 
naukową lubliniance pannie Felicji Ehr-
lich nominacja na nauczycielkę arytme-
tyki w tutejszem żeńskiem Gimnazjum, 
począwszy od bieżącego roku szkolne-
go. Jest to pierwsza posada (jeżeli się nie 
mylę) izraelitce u nas powierzona. Fakt 
ten tym bardziej godnym jest zaznacze-
nia, ile, że panna Ehrlich wstąpiła do 4-tej 
klassy w r. 1867, kiedy gimnazjum żeńskie 
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Felicja Ehrlich
H. Najmanowicz
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Majer Lichtenfeld
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* Majer Lichtenfeld 
(1823-1905), zasłużo-
ny działacz społeczny, 
członek dozoru bożni-
czego i enterpreneur  
z Lublina. Ojciec Klo-
tyldy Lichtenfeld.
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Redaktorze, jakąś na to radę, owszem, 
prosimy… Pewnie obwinicie Dozór Bóż-
niczy, ale z tego szpitala nie będzie, a jed-
nak szpitala nam koniecznie potrzeba,  
i licznym rodzinom przydałyby się także 
te 1 kop. nadtaksowe (w tłustą i tak szka-
tułę rzeźnika wkładane) na bochenek 
chleba dla łaknącej i wynędzniałej dzia-
twy. Lecz cóż czynić, kiedy nasza zasada 
jest „myszma, weduma umaso”, t. j. słu-
chać, milczeć i – cierpieć.

H. N.

(Przypis Redakcji) Czemuż Dozór 
bóżniczy, przy obecnem prawie wolnej 
konkurrencji co do rzezaków, nie stara 
się urządzić dostawę mięsa koszernego 
dla swej gminy przez innych rzeźników, 
którzy by się kontentowali mniejszym 
zarobkiem? Wszak warto koło tego trudy 
jakie ponieść, ba, nawet fundusze gminy 
na to sforszusować, skoro idzie o tak wy-
soką oszczędność, jak 30,000 rs. rocznie!

•

„Izraelita”, nr 41 (23 października 
1874), s. 331-332.

Lublin, 2-go Października 1874.
Dnia 29-go Września r. b. odbyła się  

u nas w miejscowym ogrodzie, loterja 
fantowa na rzecz zakładów dobro-
czynnych wyznania Mojżeszowego. 
Pomimo sprzyjającej pogody, rezultat,  
w porównaniu do lat zeszłych, nie jest 
zadawalniającym, cały bowiem dochód, 
osiągnięty brutto, wynosi zaledwie 540 
rubli, a paręset fantów zostało. Chrze-
ścjańska ludność tutejsza bardzo mały 
brała udział w tej zabawie, pomimo, że 
na loterjach fantowych odbywających się 
na rzecz chrześcjańskiego Towarzystwa 
dobroczynności, największy kontygens 
dostarcza zawsze ludność żydowska. 
Widać więc, że chrześcjanie tutejsi uwa-
żają także dobroczynność za ulegającą 

służąca chwytana przez strażnika na go-
rącym uczynku, jak płaci za mięso nad 
taksę, sama temu zaprzecza, oświadcza-
jąc, że przewyżka był to dług zdawna 
rzeźnikowi przynależny. A skarżyć? – za-
pytacie. – Ba! oskarżyciel wystawiłby się 
na wieczny post – w żaden sposób nie 
mógłby już mięsa dostać u rzeźników,  
a wreszcie każdy się obawia, by nie był 
piętnowanym mianem denuncjanta.

Otóż, ze względu, że żadnej niema 
rady dla zniesienia tej nadpłaty, p. L. pro-
jektuje, aby współwyznawcy sami ściśle 
się do tego biorąc, zaprowadzili jakąś 
baczność, by ta przewyżka nad taksę nie 
miała więcej miejsca, lecz by mała prze-
wyżka przynajmniej o 1 kop. na funcie, 
składana była jako dobrowolna ofiara na 
rzecz nowego szpitala, co przez rok jeden 
może dostarczyć cały niemal na ten cel 
potrzebny fundusz, i gmina nie będzie 
czuła uciążliwych rozkładów, bez których 
inaczej plan wystawienia nowego szpita-
la nie może przyjść do skutku. Przed kil-
koma laty, za dozorowania pana Lichten-
felda, praktykowała się taka dobrowolna 
nadpłata, i przyniosła w krótkim czasie 
bardzo znaczną sumę, która się wówczas 
przydała na opłacenie zaległych długów 
bóźnicznych; wkrótce jednak, przez 
awanturę niektórych intrygantów, mu-
siało to być zniesionem.

Tak to p. L. zaprojektował, ale w jaki 
sposób może to być wykonanem? Wszak 
bez inicjatywy rabina, czyli bez zaprowa-
dzenia przez Dozór bóżniczy jakiegoś po-
rządku dla zbierania tych małych prze-
wyżek, nikt dobrowolnie nie da, a dla 
zaprowadzenia znowu takiego rodzaju 
datku, rabin, czyli dozór bóżniczy, prawa 
niema. Otóż to w tem cały sęk, że wszyst-
ko musi pozostać in status quo, i słowami 
mędrców, jesteśmy „korach mikan weke-
rach mikan”*, – za mięso płacimy wbrew 
prawu 4 kop. i czasami więcej nad taksę, 
a szpitala nie mamy, i pono tak prędko 
mieć go nie będziemy. Jeżeli macie, panie 

LOTERIA FANTOWA
CHRZEŚCIJANIE
GIMNAZJUM
GMINA ŻYDOWSKA

Majer Lichtenfeld
H. Najmanowicz

* Jest to cytat pojawia-
jący się w traktacie 
talmudycznym Bawa 
Kamma i dotyczący 
mężczyzny, którego 
dwie żony skubią 
mu włosy (młoda 
siwe żeby wyglądał 
młodziej, stara czarne 
żeby wyglądał starzej), 
przez co mężczyzna 
staje się łysy.

Dziękuję Meenie 
Lifshy Viswanath 
za wyjaśnienie tego 
ustępu.

bo wehapoolim acelim” (Pracy jest dużo, 
a pracownicy są leniwi).

H. N. 

•

„Izraelita”, nr 28 (16 lipca 1875), s. 
227-228.

Lublin, 9 Lipca 1875 r.
Nietylko u nas w Lublinie, ale i w więk-

szej części miast prowincjonalnych spra-
wy społeczne współwyznawców naszych, 
płyną tak spokojnie – sytuacja ich tak 
dalece pozostaje status quo – że prowin-
cjonalnemu kronikarzowi nie starczy czę-
sto materjału na korrespondencję i temu 
to zapewne przypisać należy tak rzadko  
w szacownem piśmie waszem pojawiające 
się korrespondencje z miast prowincjo-
nalnych. Życie tutejsze w ogóle, a żydów  
w szczególności, oddzielone utrudnio-
ną komunikacją, od centralnego punktu 
kraju i miast główniejszych, zaś stokroć 
gorszą przeszkodą – bo wiekowem 
uprzedzeniem i niechęcią ze strony 
współziomków swych – chrześcjan, pły-
nie tu tak spokojnie, cicho, jednostaj-
nie, że bacznemu postrzegaczowi kiedy 
niekiedy zaledwie uda się jakieś żywsze 
bicie tętna społecznej arterji dostrzedz 
i zaznaczyć. Bywają wprawdzie i u nas 
głośniejsze objawy działalności większej 
części żydów tutejszych jak np. tłumne 
peregrynacje do miejsc uświęconych 
bytnością cadyków i cudotwórczych 
rebe – lub też kontragitacje przy wybo-
rach np. nowego składu Dozoru Bóż-
nicznego – bądź wreszcie przy zabiegach 
około otwarcia nowej a tyle potrzebnej 
tutaj szkoły Elementarnej – ale objawy 
te, po większej części ujemnej natury, są 
tak powszechne i znane, że nie godzi się 
doprawiły na nowo faktów podobnych 
na światło Boże wyprowadzać.

Korzystniej przeto będzie, według 
mego zdania, zrobić ogólny pogląd, ra-

różnicy wyznania. Wykonanie tej loterji 
w tym roku było bardzo szwankującem, 
a chociaż jeszcze przed paru miesiącami 
fanty były zebrane, brakowało jednak od-
wagi i dobrej chęci osób czynnych do zu-
pełnego ukończenia tej akcji, tak dalece, 
że prawie powątpiewaliśmy o przyjściu 
onej do skutku, aż wreszcie zabrał się do 
tej pracy z energją, p. Mejer Lichtenfeld, 
były członek Dozoru Bóżniczego, który 
zawsze jest skorym do współdziałania 
radą i czynem gdzie idzie o dobro ogółu,  
i przysporzył naszym zakładom około 
400 rubli (t.j. po otrąceniu wydatków), 
za co mu się szczere dzięki należą. Jak 
się zdaje, użytą będzie pewna sumka  
z tego funduszu także na zapis biednych 
uczniów żydowskich do tutejszego gim-
nazjum uczęszczających.

W zeszłym tygodniu miała być nowa 
elekcja w magistracie tutejszym na wy-
bór nowego zarządu gminy żydowskiej; 
z powodu jednak, że gmina się nie zgro-
madziła, elekcja nie przyszła do skutku. 
Widać z tego, że gmina nasza mało dba 
o swe sprawy – w takich razach, każdy 
u nas zwykł spuścić na drugiego. „Niech 
pozostanie ten lub ów, wszystko mi jed-
no” – mówi największa część naszej lud-
ności, niechcąc zrozumieć, że jedynie od 
czynnych i światłych członków zarządu 
zależy ich dobro. Jeżeli i na drugą elekcję 
nie zgromadzą się licznie, kto wie, czy 
władza nie zatwierdzi i na dalszą kaden-
cję dotychczasowego zarządu. Składa się 
on wprawdzie z porządnych obywateli,  
z powodu jednak nawału własnych zajęć, 
nie są oni w stanie poświęcić dość cza-
su sprawom gminnym, które też bywają 
zaniedbywane, i tak jak dotąd nic nie 
zdziałali dla dobra swych braci, – i nadał 
pewnie o jakich zbawiennych projektach 
nawet i nie pomyślą. A jednak gmina 
nasza ma wiele do zmienienia, do urzą-
dzenia, bo o wiele miasto nasze jeszcze 
niżej stoi od innych miast gubernialnych  
w kraju! Lecz cóż robić. „Hamlocho mru-
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przez swych gospodarzy szacunkiem – 
odpłacają się im na każdym kroku nie-
grzecznem i nietaktownem obejściem. 
Chcąc poprzeć twierdzenie moje do-
wodem jednym z wielu – wspomnę np. 
o pewnym ap… ale cyt! stalówko! jeżeli 
niechcesz narazić tego, który kieruje 
tobą w tej chwili, na tysiączne przykrości 
i nieprzyjemności. Bo prawda od dawien 
dawna w oczy kłuje! Ależ zresztą nie po-
trzebujemy wcale osobistości na jaw wy-
prowadzać, kiedy tysiączne fakta same 
nawijają się pod pióro. Tam np. na pew-
nym koncercie, na cel dobroczynny da-
nym, na który żydzi pragnąc i swój grosz 
dorzucić, kilkanaście zakupili biletów 
– wyznaczono im, może przez nieuwa-
gę, (sic!) ostatni rząd krzeseł, jakkolwiek 
kilka rzędów poprzedzających, tej samej 
ceny, zupełnie niezajęte zostały. Owdzie, 
ukształcona zkądinąd i światowa kobie-
ta, przewodniczka żeńskiej szkółki, nie 
przyjmuje na naukę „dzieci żydowskich” 
– dla czego? – nie motywuje wcale swe-
go zdania stanowczego i t. d. i t. p. Co 
gorsza – że szczuwaniom tym i napadom 
na wszystko co żydowskie przewodniczył 
poprzednio organ miejscowy „Kurjer 
Lubelski”, który pozostając pod nieudol-
nem a uprzedzonem dla wszelakiego 
postępu kierownictwem – raczej chybiał, 
niżeli odpowiadał zadaniu swemu. Po 
śmierci poprzedniego wydawcy „Kurjera” 
ster jego objęli ludzie ukształceni i dobrej 
woli, którzy zarzuciwszy tor postępowa-
nia poprzednika swego, dali nam już do-
wody tolerancji i dobrej chęci ulepszenia 
losu żydów tutejszych. To też niniejszą 
wstępną korresnondencje zakończymy 
słowami: oby nowa Redakcja wytrwała  
w swem chwalebnem przedsięwzięciu.

Jakub Goldszmit

•

czej przegląd tego, co w ciągu ostatnich 
lat kilku zaszło w Lublinie. Przed tą bo-
wiem epoką, piszący te słowa zaznaczał 
kategorycznie w piśmie waszem wszelkie 
wybitniejsze momenta z życia tutejszych 
izraelitów, skrzętnie notując ciemne  
i jasne tego życia strony. Od tego czasu 
jednak wiele zmian zaszło. Nie od rze-
czy tedy będzie powierzchowny przy-
najmniej rzut oka zrobić: 1° na stosunek 
obecny żydów do współziomków ich 
chrześcjan. 2° na takiż wzajemny sto-
sunek uksztalconej czyli intelligentnej 
części współwyznawców naszych, do 
ciemnej, zacofanej ich braci; następnie 
3°, przejrzeć zmiany zaszłe w łonie tej 
właśnie ciemnej, zacofanej massy, oraz 
wskazać przyczyny które wywołały owe 
zmiany ku dobremu, i nakoniec 4°, do-
dać słów kilka o tem, co zrobić jeszcze 
należy i wypada, z zaznaczeniem: na kim 
ciąży obowiązek doprowadzenia tego do 
skutku. Tej tedy kolei w „Listach” naszych 
trzymać się zamierzamy, i – zaraz na sa-
mym początku, acz z prawdziwą przy-
krością, zaznaczyć musimy w odpowie-
dzi na pierwszą kwestję, którą powyżej 
postawiliśmy sobie, że stosunek ludności 
chrześcjańskiej do żydowskiej w mieście 
naszem li-tylko ujemnym nazwać moż-
na. Nie o wiele zbłądzę, gdy dodam, że 
stosunek ten od czasu zniesienie ghetta 
bardzo małej, dodatniej uległ zmianie. 
Nie słychać wprawdzie u nas o takich np. 
właścicielach domu jakich u was w War-
szawie dość spora istnieje liczba, którzy 
nie chcą żydów przyjmować za lokato-
rów swoich, co się wam samym Szanow-
ny Redaktorze, przed laty paru przytrafi-
ło – owszem, żydzi tutejsi rozsiani są po 
wszystkich prawie ulicach i chętnie na-
wet do domów chrześcjańskich gospo-
darzy są przyjmowani (może dla tego, że 
zwykle czynsz lokalny z góry za rok cały 
opłacają), ale za to, u nas, ci z lokatorów 
chrześcjan, którzy w domach żydowskich 
mieszkają i z największem traktowani są 

ny (?) miał tu oznaczać wolę Najwyższej 
Istoty?… Czyżby Sprawiedliwość i Miło-
sierdzie, przyświecające ludzkości z wy-
żyn Nieba miało sankcjonować to, na co 
sama natura się wzdryga? Więc przesąd 
ma prowadzić za sobą blade oblicze nę-
dzy? Kiedyż ach kiedyż odróżnimy jasne 
promienie wiary od form, które fanatyzm 
i przesąd wytwarzają?… Kiedyż, prze-
wodnicy ciemnego ludu prowadzić go 
będą po drodze prawdy, a nie w ciemno-
ściach umysłowego mroku i długo, długo 
jeszcze zapewne na to czekać będziemy!

•

„Izraelita”, nr 34 (27 sierpnia 1875), s. 
273.

Podniesiona przez nas kwestja urzą-
dzenia straży ogniowej w prowincjonal-
nych miastach, odnośnie do ludności 
izraelskiej, obudziła ożywione dosyć 
dysputy w prasie prowincjonalnej. Za-
znaczyliśmy w przeszłym N-rze zdanie 
rabina w Lublinie, zabraniającego ży-
dom uczestnictwa w gaszeniu pożaru 
w Sobotę. Teraz notujemy odezwę jed-
nego z izraelskich mieszkańców tego 
miasta, wykazującego jasno fałszywość 
tego poglądu nawet odnośnie do zasad 
religijnych. Szanowny autor opiera swe 
zdanie na cytatach z ksiąg religijnych  
i wystawia zasadę talmudyczną, że „gdzie 
zachodzi zniewaga imienia Bożego tam 
nawet powaga rabina ustaje”. Albowiem 
„każdy mieszkaniec obowiązanym jest 
udać się niezwłocznie na miejsce pożaru, 
by czynny, bez żadnego na dzień Sobotni 
względu, przyjąć udział w gaszeniu tako-
wego”. Wypływa to nawet z tej zasady, że 
należy ratować życie człowieka, gdyż, jak 
powiada szan. autor, niema takiego wy-
padku, aby pożar w oddalonych nawet 
domostwach szerzących się, zostawiony 
zwłaszcza bez ratunku, na wolę ślepego 
trafu – nie zagrażał sąsiednim dzielni-

„Izraelita”, nr 33 (20 sierpnia 1875), s. 
267.

W 30-ym N-rze naszego pisma pod-
nieśliśmy kwestję urządzenia straży 
ogniowych w miasteczkach, gdzie sku-
piona ludność żydowska w razie pożaru 
żadnego nie znajduje ratunku, tembar-
dziej, że tam właśnie najczęściej zagląda 
krwawa łuna zagłady. Zwróciliśmy się 
tam głównie do przewodników gmin, 
aby oni powagą swoją i wpływem na 
współwyznawców postarali się o usku-
tecznienie tej myśli. Otóż Kurjer Lubel-
ski podniósł tę myśl naszą i uznaje ją 
za nader praktyczną, przytacza jednak 
fakt, który znacznie zmienia postać rze-
czy. Kiedy debatowano w Lublinie nad 
kwestją utworzenia tam straży ognio-
wej, i zdania się podzieliły, bo jedni byli 
za strażą ochotniczą, a drudzy za płatną, 
zapytano się rabina, czy żydzi (którzy 
stanowią większą połowę ludności mia-
sta), mogliby ratować w sobotę. Rabin 
odpowiedział, że w takim tylko razie mo-
gliby uczestniczyć w ratunku, gdyby szło 
o duszę, t. j. o życie człowieka, ale gasić 
ogień dla uratowania mienia jest dla nich 
rzeczą wzbronioną. Ta decyzja rabina 
spowodowała, że odrzucono myśl urzą-
dzenia straży ochotniczej, a natomiast 
postarano się o zorganizowanie płatnej.

Przepis ów byłby nader niedogod-
nym przy utworzeniu jakiej takiej straży 
ochotniczej, lub płatnej nawet w owych 
małych mieścinach żydowskich, bo prze-
cież tak pierwsza jak i druga musiałyby 
się rekrutować wyłącznie prawie z izra-
elskiej ludności. Wyobraźcie sobie, ła-
skawi czytelnicy, okropny obraz krwawej 
łuny zniszczenia, która powstała jak raz  
w święty dzień Sabbatu; wyobraźcie so-
bie tłumy, patrzące bezczynnie, z mo-
dlitwą na ustach na całe mienie swoje, 
ginące w płomieniach. Co, czy nie strasz-
ny obraz, jakby żywcem na tle średnich 
wieków skreślony? Czyżby przepis religij-
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należało zrobić, ani słówka o tem nie 
wspomniałem. Uczyniłem to jednak roz-
myślnie, pragnąc w piśmie Waszem nie 
przepowiednie o świetnej przyszłości, ale 
rzeczywiste zamieścić fakta z ubiegłej już 
jej działalności. O ile marzenia me urze-
czywistnić się dały – posłuchajcie.

Obecna szkoła wieczorna w Lublinie 
miała już swą poprzedniczkę przed lat 
dziesiątkiem jeszcze. Kilku zdolnych na-
uczycieli żydowskich, jakimi Lublin pod 
tę porę mógł się pochwalić, kilku mło-
dych ludzi, synów zamożnych obywateli 
lubelskich, dwóch wreszcie uczniów klass 
wyższych gimnazyjum lubelskiego (do 
Gimnazjum tutejszego uczęszczało wte-
dy wszystkiego trzech uczniów), powo-
łało do życia podówczas szkołę wieczor-
ną. Szkoła ta, śmiało twierdzić można, 
niższą klasę, t. j. pospólstwo żydowskie 
stanowczo zreformowała, ponieważ 
liczba uczniów uczęszczających do niej 
ze skromnej cyfry kilkunastu doszła do 
cyfry poważnej stu czterdziestu kilku. 
Gdy wydatki na utrzymanie były bardzo 
niewielkie, lokalu bowiem użyczyła bez-
płatnie szkoła elementarna żydowska 
miejska, nauczyciele zaś wykład przed-
miotów przyjęli na siebie honorowo,  
a dochód był dość znaczny, tak, że po-
kaźna suma pieniężna co miesiąc zaosz-
czędzoną bywała, kierownicy przeto tej 
szkoły funduszu tego użyli na opłacenie 
wpisu za niezamożnych uczniów żydow-
skich w gimnazyjum miejscowem, licz-
ba których z każdym rokiem wzrastała 
dość szybko, rekrutując się z elewów 
wspomnianej świeżo powstałej szkoły 
elementarnej miejskiej, która w począt-
kach swego zawodu chlubnie funkcyjo-
nowała, oraz na kupno książek dla nich. 
Takim sposobem wielka ilość subiektów 
handlowych w znaczniejszych tutejszych 
sklepach, oraz kilku z właścicieli maga-
zynów, znajomość czytania, pisania i ra-
chunków, słowem swe wykształcenie za-
wdzięcza owej szkole. Tak przetrwała lat 

com, tem samem zaś mieniu a nawet ży-
ciu ludzkiemu.

Donośny ten głos szanowanego auto-
ra świadczy, że pewna część współbraci 
izraelskiej umie wydobyć się z więzów 
przesądu, nie ulegając bezmyślnie po-
wadze przedstawicieli wiary, którzy nie 
zawsze pojmując należycie jej ducha,  
i kierując się powierzchownem ich tłu-
maczeniem, wystawiają normy, przeciw-
ne nie tylko postępowi i oświacie, ale 
nawet prostym zasadom zdrowego roz-
sądku.

Otóż wracając do kwestji urządzenia 
straży ogniowych w miastach prowin-
cjonalnych, a przedewszystkiem w tych, 
gdzie żyje przeważnie ludność izraelska, 
zwracamy się do osób równie zdrowo 
myślących jak szan. autor powyższej dys-
puty, aby wreszcie, jeżeli przewodnicy 
gminy nie tylko nie zechcą czynnie po-
pierać myśl naszą, lecz przeciwnie nawet 
będą starali się sprzeciwiać jej urzeczy-
wistnieniu, sami wzięli na siebie inicjaty-
wę w tak ważnej sprawie.

•

„Izraelita”, nr 1 (7 stycznia 1876), s. 
6-7.

Lublin d. 30 Grudnia 1875 r.
Przechodząc do dziedziny faktów 

z życia tutejszego, winien Wam jestem 
sprawozdanie z działalności tutejszej 
Szkoły wieczornej, o której użyteczno-
ści wszystkie prawie pisma Warszaw-
skie z wielkiem odzywały się uznaniem,  
i której nawet kronikarz „Tygodnika Ro-
mansów i Powieści” oraz utalentowany 
kronikarz p. Bolesław Prus w „Kurjerze 
Warszawskim” obszerniejsze poświęcały 
oceny, przypisując jej, wcale serjo, mis-
sję ciwilizacyjną. Winien nawet jestem 
wytłomaczyć się Wam z tego, dla czego 
pisząc dwukrotnie o owej Szkole w „Kur-
jerze Lubelskim” – w Izraelicie, jakby to 

OŚWIATA
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NAUCZYCIELE
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  ELEMENTARNA
SŁUŻBA WOJSKOWA
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Bolesław Prus
Abram Solonowicz
Edward Piotrkowski
Wassercwajg
H. Najmanowicz
Jakub Goldszmit

o potrzebie znajomości języka krajowego 
i o zbawiennym wpływie nauki na intel-
lektualny rozwój człowieka. Jakkolwiek 
natłok uczniów nie zbyt był wielki, cyfra 
ich jednak w pierwszych zaraz paru tygo-
dniach doszła do liczby 40-tu, z graduacją 
co do wieku, a nawet i religijnych odcieni.

Tym sposobem dobra wola kilku jed-
nostek obdarzyła Lublin pożytecznym 
wielce zakładem, niezbędnym dla bied-
niejszych i dzienną pracą obarczonych 
mieszkańców, zakładem – którego dal-
sze dzieje, bądź co bądź bardzo ciekawe 
i kilka ważnych myśli do wypowiedzenia 
dające – odkładamy do następnego listu.

Jakub Goldszmit

•

„Izraelita”, nr 4 (28 stycznia 1876), s. 
29-30.

Lublin, w Styczniu 1876 r.
Czytaliście już pewnie artykuł o ży-

dach lubelskich, zamieszczony w 2-m 
N-rze Gazety Lubelskiej, a powtórzony 
przez pisma warszawskie; ale nie wiecie 
pewnie, że pomieniona pochwala, nie-
mało tu krwi napsuła w kółku postępo-
wych izraelitów. Kółko to od lat blisko 
dwunastu urządzało co zimę tygodnio-
we wieczorki, na których wszystko, od 
ubioru dam aż do przyjęcia, tak było 
obliczonem, aby i mniej zamożne w nich 
udział brać mogli. Najgłówniejszym ce-
lem tych zebrań było obeznajmienie 
młodego pokolenia z arcydziełami li-
teratury europejskiej, ze szczególnem 
uwzględnieniem utworów ojczystych. 
Bawiono się pocichu, bez rozgłosu na 
zewnątrz, z niemałym pożytkiem dla 
siebie, a czasem i dla drugich. 

Z tych to bowiem zebrań wyszła nie-
gdyś inicjatywa założenia pierwszej na 
prowincji szkoły elementarnej i ochron-
ki żydowskiej, które, pomimo zaciętego 
ze strony ortodoksów oporu, niebawem 

parę. Okoliczności zmieniły wiele – jeden 
z nauczycieli żydowskich opuścił Lublin, 
wyjechawszy na stałe mieszkanie do War-
szawy, drugi w ślad za nim wyjechał do 
Krakowa. Wspomniani uczniowie opu-
ścili Lublin i udali się do Warszawy, aby 
uczęszczać na wykłady Szkoły Głównej; 
jeden z nauczycieli-dylletantów wstąpił 
do Szkoły Przygotowawczej i tym sposo-
bem wszystko się rozpierzchło. Niedługo 
po zwinięciu szkoły, użyteczność jej skło-
niła świeżo podówczas przybyłego do 
Lublina nauczyciela religji w gimnazjum 
p. Solonowicza, do wyjednania na nowo 
pozwolenia na swoje imię na otwarcie 
podobnejże szkoły. Przez lat jednak ośm 
niestety zamiar ten do skutku przyjść 
nie mógł, choć pozwolenie właściwej 
Władzy już dawno wyjednanem zostało. 
Tem się tłómaczy ta okoliczność, która 
zadziwiła prasę Warszawską, iż Lublin 
wyprzedził Warszawę pod względem ini-
cjatywy założenia tak użytecznej uczelni. 
Nic dziwnego – grunt był już przygoto-
wany, lokal i tą razą bezpłatnie udzielo-
nym został przez Zarząd Szkoły miejskiej, 
pozwolenie było wyjednane – trochę 
dobrej woli, ot i projekt, zamysł, stal się 
czynem. Zdawało się, że pospólstwo  
i tą razą tłumnie rzuci się do słuchania 
wykładów, dziś bowiem wobec obowią-
zującej u nas nowej Ustawy o powszech-
nej powinności wojskowej, i pogląd 
ortodoksyjnej braci na potrzebę nauki 
znacznej uległ moderacji, tem więcej, że 
w szkole, oprócz elementarnego wykładu 
języka polskiego, rossyjskiego,  arytmety-
ki i kalligrafji wprowadzone prócz tego 
zostały 3 razy tygodniowo: w Niedzielę, 
Wtorek i Sobotę popularne wykłady hi-
storji (patron Trybunału Piotrkowski), 
geografja (urzędnik kaziennoj Pałaty* 
Wassercwajg), oraz nauk społecznych  
i opowiadań o życiu znakomitych ludzi 
(wasz uniżony korespondent), a nadto p. 
Nejmanowicz prawił raz na dwa tygodnie 
w przystępnym dla ogółu żargonie** –  

* Izba skarbowa.

** tj. w jidysz. 

SZKOŁA 
  ELEMENTARNA
OCHRONA
SZKOŁA WIECZORNA
WIECZORY 
  LITERACKIE
CHRZEŚCIJANIE
JIDYSZ
POLSZCZYZNA
ANTYSEMITYZM

Zawisza
Johann Heinrich   
   Pestalozzi
Johann Paul Friedrich 
   Richter
Jean-Jacques Rousseau
Bronisław Ferdynand 
   Trentowski
Z…ski 



38 39

lub większem wykształceniem, z mniej-
szą lub większą dozą zalet i przywar 
ogólnoludzkich.

Na dowód mego twierdzenia, przy-
toczę tu rozmowę jednej z moich zna-
jomych z poważnym wielce nauczycie-
lem tutejszym. Pani ta, żyjąca oddawna  
w stosunkach zażyłości z domem pe-
dagoga, zasiągnęła raz jego zdania  
w kwestji wychowania swych dzieci. Po-
nieważ zaś pogląd jego niezupełnie się 
zgadzał z własnem przekonaniem mojej 
znajomej, wszczęła się tedy żywa w tym 
przedmiocie dyskussja, w toku której 
teorje Pestalozzi'ego*, Jean'a Paula**, Jean 
Jaques Rosseau*** i Trentowskiego**** wy-
stępowały po kolei, już to za, już przeciw 
jednej i drugiej stronie. Paląca ta kwestja 
nie od dzisiaj już zajmowała duszę mat-
ki rodziny, dała się więc unieść prądowi 
własnych myśli i z niezwykłym zapałem 
broniła swego zdania. A jakąż na to była 
odpowiedź szanownego pedagoga? Oto, 
komplement że „nigdyby się nie spodzie-
wał, aby starozakonna tak pięknie mówić 
umiała po polsku, zupełnie jak Polka ro-
dowita”.

Co do mnie, ze słów tych, tak jak  
i z artykułu p. Zawiszy, wyniosłem tylko 
przeświadczenie, że jeżeli panowie tak 
często szydzicie ze złego tonu spanoszo-
nych Szmulów czy Szmulowskich, to do 
Was należy właśnie dać nam przykład to-
warzyskiego taktu, o brak którego, nie zaś 
o różnicę religji i pojęć obywatelskich – 
tej ostatniej bowiem w gruncie wiele nie-
ma – rozbijają się szlachetne z obu stron 
usiłowania braterstwa i jedności.

Z…ski

•

przyszły do skutku i dotąd istnieją; z nich 
wyszła tej zimy myśl szkoły wieczornej, 
którą, jeżeli nie teraz, to w przyszłości 
świetne pewnie czeka powodzenie.

Nie szukano zbliżenia się z inowierca-
mi, ale też go nie unikano. Czasem jeden 
i drugi członek towarzystwa wprowadził 
osobistego swego znajomego, chrześcja-
nina. Przyjmowano go chętnie, a nawet 
serdecznie, ale nie zmieniano dla niego 
programu zabawy, i choć powoli, było-
by jednak do tego doszło, że kółko dużo 
by liczyło wśród siebie członków nie-ży-
dów.

Wszystko się tedy wiodło pomyślnie, 
aż do zjawienia się artykułu o żydach lu-
belskich. Autor jego p. Zawisza widocz-
nie najlepsze miał chęci. Jeżeli mu jednak 
chodziło o przypodobanie się pięknym 
oczom jakiej córy Izraela, a choćby tyl-
ko o miano człowieka bez przesądów, to 
niedźwiedzią swą przysługą oczywiście 
chybił tego celu. Trudno bowiem przy-
puścić, aby ludzie unikający z zasady 
wszelkiej reklamy, czuli się pochlebieni 
tem publicznem głoszeniem o skromnej 
ich zabawie, jako o rzeczy niebywałej, 
fenomenalnej, i aby młode osoby, które 
od kolebki innym nie mówiły językiem 
prócz polskim, i więcej może dbające  
o czystość wspólnej nam mowy od nie-
jednego pseudoliterata prowincjonal-
nego, bardzo były wdzięczne p. Zawiszy 
za jego wyrażenie, że język ich wiele nie 
przypomina żargonu.

Już bo komplementa tego rodzaju 
są niestety słabą stroną szanownych na-
szych współobywateli lubelskich. Spoty-
kają one nas na ławach szkolnych, w sto-
sunkach koleżeńskich między dorosłymi, 
w salonie, ba – wśród rozpraw nawet na-
ukowych. A dla czego to? Poprostu dla-
tego, że wszędzie i zawsze widzą w nas 
tylko żydów, t. j. istoty anormalne, które 
powinny mieszkać, chodzić, ubierać się  
i mówić, inaczej jak wszyscy, nie zaś 
zwyczajnych śmiertelnych z mniejszem 

* Johann Heinrich Pe-
stalozzi (1746-1827), 
szwajcarski pisarz 
i pedagog ludowy, 
twórca szeregu idei  
z dziedziny eukacji  
i wychowania.

** właśc. Johann Paul 
Friedrich Richter 
(1763-1825), czołowy 
prekursor romanty-
zmu niemieckiego, 
znany również z prac 
pedagogicznych.

*** Na polu teorii 
pedagogicznych 
Jean-Jacques Rousseau 
(1712-1778) znany 
jest przede wszystkim 
za sprawą swojej gło-
śnej pracy Emil, czyli  
o wychowaniu (1762).

**** Bronisław Fer-
dynand Trentowski 
(1808-1869), filozof, 
pedagog, mesjanista  
i mason. Jako pierwszy 
w języku polskim użył 
terminu „cyberne-
tyka” (w znaczeniu 
zarządzania narodem, 
od gr. κυβερνήτης 
kybernetes, sternik, 
zarządca), autor 
dzieła Chowanna, 
czyli System pedago-
giki narodowej jako 
umiejętności wycho-
wania, nauki i oświaty, 
słowemwykształcenia 
naszej młodzieży 
(1842).

wiadomo, Chmielnicki z kozakami obie-
głszy Lublin, palił i niszczył przedmieścia 
jego, ściągnąwszy nadzwyczajny okup, 
– znajdujemy w „Opisie” wzmiankę  
o wznoszącej się tuż pod Zamkiem Lubel-
skim czyli pod Grudem przy ulicy Jatecz-
nej, wielkiej Synagodze, wymurowanej 
jeszcze w r. 1683 przez Jelenia Doktorowi-
cza**, za pozwoleniem króla Władysława 
IV. Synagoga ta po owym nieszczęsnym 
a znanym powszechnie wypadku pożaru 
w sam dzień Jom-Kipur, w czasie które-
go setki osób życie postradało, r. 1858 na 
nowo przebudowana, przedstawia się 
nam obecnie jako bardzo ładny gmach  
w nowożytnym stylu, gdyż cechy sta-
rożytności są tu zatarte. W świątyni tej 
znajdują się różne napisy w języku he-
brajskim, oraz piękny ołtarz, w którym 
przechowywane są liczne rodały. Synago-
gę tę, jako jednę z piękniejszych w kraju, 
warto zwiedzić. Ztąd przez ulicę Jateczną 
i most na Czechówce wychodzi się po za 
obręb miasta; a idąc dalej drogą pomiędzy 
łąkami, zbliżamy się – podług przewod-
nika – do starożytnego muru okalają-
cego stary Kierkut, przywilejem z r. 1554 
lokowany na górze zwanej Grudzisko,  
a darowanej w tym celu izraelitom przez 
Tęczyńskięgo***. Na kierkucie tym znajdują 
się pomniki nadzwyczaj stare, na których 
napisy są już zupełnie zatarte, oprócz na 
jednym: rabina Jakóba Lewity (z r. 1541)****. 
Na drodze ku Kalinowszczyźnie widzimy 
na prawo Szpital starozakonnych, w wzo-
rowym porządku utrzymany.

„W przeglądzie życia społecznego” lu-
blinian, p. Zieliński kładzie nacisk na to, 
że ludność lubelska (w większej połowie) 
izraelska, zapobiegliwa, owładnąwszy 
prawie całym handlem i rozporządza-
jąca znacznemi kapitałami, nie zlała się 
jeszcze tak z ludnością chrześcjańską, 
aby nie stanowiła odrębnej społeczności.  
A nadto, solidarnie złączona między 
sobą, wzięła przewagę nad chrześcja-
nami i w ogóle szalę handlu i zysków 

„Izraelita”, nr 7 (18 lutego 1876), s. 53-
54.

Lublin, 5 Lutego 1876 r.
Pan Władysław K. Zieliński*, współpra-

cownik pism warszawskich i historyk tu-
tejszego grodu, wydał świeżo dziełko p. n. 
„Opis Lublina, jako przewodnik dla zwie-
dzających miasto i jego okolice, z planem 
miasta”. Potrzeba takiego przewodnika 
dawno już u nas czuć się dawała, tembar-
dziej zaś obecnie, w przeddzień niejako 
otwarcia kolei Nadwiślańskiej, która po-
łączy nas z całym ucywilizowanym świa-
tem. Wydawnictwo o którem mówimy, 
w zupełności jest na swojem miejscu. 
Z drugiej znowu strony Lublin tak pod 
względem położenia swego, jak niemniej  
i dla swej przeszłości, zupełnie zasługuje 
na to, aby liczni przejezdni powierzchow-
nie chociaż z dziejami jego i z historycz-
nemi pamiątkami się zapoznali. Może też 
i dla czytelników Waszego pisma, nie bez 
interresu będzie wiedzieć, że Lublin jest 
miejscem urodzenia wielu sławnych lu-
dzi, jak np. Franciszka Fioł (zwanego Veil, 
Swejbold), który r. 1491 był drukarzem 
w Krakowie, Günzburga Iekarza-żyda, 
około r. 1680, Pegassiusa, Bernarda Do-
minikanina, Walentego Lubelczyka leka-
rza, około roku 1545, Aarona z Lublina, 
lekarza za Zygmunta III-go, Ks. Samuela 
z Lublina Dominikanina, że w czasach 
ostatnich ujrzał tu światło dzienne sym-
patyczny i nieodżałowany, a ociemniały 
w następstwie poeta Wincenty Pol, i że 
oprócz tych znakomitych ludzi, stale 
w Lublinie przemieszkiwało mnóstwo 
sławnych uczonych. Mimo to wszyst-
ko, książeczka ta nie kwalifikowałaby się 
bynajmniej do wzmianki w „Izraelicie”, 
gdyby p. Zieliński nie był w niej skrzęt-
nie i ze znajomością rzeczy zebrał tego 
wszystkiego, co się do żydów tutejszych, 
lub też ich pamiątek odnosi. Obok tedy 
arcy-smutnego wspomnienia w historji 
Lublina w r, 1656, w którym to roku, jak 

KOLEJ
UL. JATECZNA
SYNAGOGA
CZECHÓWKA
STARY CMENTARZ   
  ŻYDOWSKI
SZPITAL ŻYDOWSKI   
  (STARY)
HANDEL
RZEMIOSŁO
PRZEMYSŁ
STATYSTYKA
  ZAWODÓW 

Władysław Kornel  
  Zieliński
Franciszek Fioł (Veil,  
   Swejbold)
Günzburg
Pegassius
Bernard Dominikanin
Walenty Lubelczyk
Aaron z Lublina
Samuel Dominikanin
Wincenty Pol
Andrzej Tęczyński
Jaakow ben Jehuda  
   ha-Lewi Kopelman
Jakub Goldszmit

** Zielińskiemu  
i Goldszmitowi chodzi 
raczej o synagogę 
Maharszala.

* Władysław Kornel 
Zieliński (1836-1895), 
pisarz i nauczyciel, 
autor m.in. dzieł  
o historii Lublina. 

*** Andrzej Tęczyński 
(ok. 1480-1561), 
wojewoda lubelski, 
kasztelan krakowski, 
etc., etc., założyciel 
Końskowoli.

**** Jaakow ben Jehuda 
ha-Lewi Kopelman, ra-
bin, talmudysta, rek-
tor lubelskiej jesziwy. 
Nagrobek Kopelmana 
jest wymieniany jako 
najstarszy w Polsce 
żydowski nagrobek, 
który nieprzerwanie 
stoi na swoim pier-
wotnym miejscu. 
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warów norymbergskich 12***, materjałów 
piśmiennych 9, składów sukna 2, handli 
towarów łokciowych i bławatnych 10, 
handli żelaza i wyrobów żelaznych 7, 
handli futer 3, handli nafty i lamp 6, skła-
dów lamp 2, handli skór 9, handli obówia 
gotowego 5, składów płótna 4, handli go-
towych ubiorów męzkich 7, handli goto-
wych ubiorów damskich 2, magazynów 
strojów damskich 2, skład optycznych 
narzędzi 1, kantorów loterji 7, dystrybu-
cji tytoniu i tabaki 9, składów głównych 
tytoniu i tabaki 7, składów drzewa opa-
łowego 5, utrzymujących składy desek  
i bali 5, składy wapna 6, utrzymujących 
składy cementu 2, cegielni 4, blacharzy 
4, bednarz 1, brukarzy 5, cieśli 3, czapni-
ków 4, farbiarzy 2, fryzjerów i perukarzy 
3, fabrykantów gontów 2, fabrykantów 
oleju 2, garncarzy i zdunów 2, introliga-
torów 5, rzeźbiarzy 2, kotlarzy 3, kowali 
2, utrzymujących krawieckie pracownie 
sukien męzkich 6, krawców damskich 4, 
kuśnierzy 5, młynarz 1, parasolników 3, 
muzykantów 6, pieczętarzy 2, piekarzy 6, 
piernikarzy 3, rękawiczników 2, rymarzy 
i siodlarzy 5, stolarzy 3, szewców 4, ślu-
sarzy 8, szklarzy 5, szmuklerz 1****, szlifierz 
1, tokarzy 3, tapicer 1, utrzymujących 
zakłady zegarmistrzowskie 4, złotników 
6, wynajmujących powozy i konie 1, fur-
manów 5, dystylarni wódek i likierów 3, 
browarów piwnych 3, warzelni miodu 2, 
utrzymujący skład soli wieliczkowskiej 1, 
handlarzy ryb 7, handlarzy mąki i kaszy 
9, fabrykant octu 1, handlarzy zboża 15, 
utrzymujących kantor wekslu 3, kapita-
listów wreszcie i wymieniaczy listów za-
stawnych 10*****.

Z tego, z wielkim mozołem, na pod-
stawie urzędowych danych, zestawio-
nego wykazu wyprowadzić można dwa 
wnioski:

1) że fałszywą jest opinja powszech-
na, jakoby żydzi wyłącznie handlowi się 
oddawali – przeciwnie, widzimy z po-
wyższego, że wszelkie gałęzie rzemiosł 

na swą stronę przechyliła, tak, że kupcy  
i przemysłowcy chrześcjanie nie mogą 
im jeszcze dorównać. Stara to śpiewka 
na rozmaite warjanty obrabiana, której 
tu ani zbijać, ani inaczej dowodzić nie bę-
dziemy, odkładając to na później. Zazna-
czymy tylko jeszcze, iż mówiąc o bardzo 
w Lublinie rozwiniętem lichwiarstwie, 
z powodu którego stan biedniejszy nie 
mający dostatecznych zasobów popadł-
szy w ręce lichwiarzy, z tychże wydobyć 
się nie może i brnie coraz dalej, czego na-
turalnym wynikiem jest upadek dobro-
bytu – twierdzi p. Zieliński, że i pomiędzy 
ludnością izraelską Lublina, znajdują się 
ludzie z wykształceniem, pojmujący obo-
wiązki obywatelskie, a którzy nic wspól-
nego z rojem lichwiarzy i falangą po uli-
cach włóczących się faktorów, nie mają; 
lecz dodaje, niestety, są to wyjątki, które 
jednak godnie zajmują swoje stanowisko, 
gdyż z pozostałych, znaczna część lud-
ności starozakonnej oddaje się handlowi  
i różnego rodzaju przedsiębierstwom; 
ale i tutaj brak wykształcenia i mała zna-
jomość fachu swego, oraz rozdrobiony 
zarobek, przeszkadza rozwojowi i rzeczy-
wistemu postępowi. A teraz poczęstuję 
Was trochą statystyki, która, jak wiado-
mo, w dzisiejszych czasach najbardziej 
przemawia do umysłów i wyobraźni 
naszych i z której wiele bardzo nauczyć 
się możemy. Oto, w Lublinie na blizko 
15,000 żydów znajduje się patronów 
Trybunału 2, urzędnik izby skarbowej 1*, 
nauczyciel gimnazjum 1, nauczycieli pry-
watnych 2, literat 1, wojennych kapel-
majstrów 2, lekarz 1, doktór wojskowy 1, 
felczerów 7, akuszerek 2, skład materja-
łów aptecznych 1, księgarnia 1, drukarnia 
1, malarzów pokojowych 6, fabryk tyto-
niów i tabak 3, fabryk świec, mydła i kro-
chmalu 3, hoteli i zajazdów 6, traktjerni**  
i garkuchni 5, cukiernia 1, handli win i to-
warów kolonjalnych 4, składów herbaty 
3, handli galanteryjnych i rozmaitości 6, 
składów szkła, fajansu i porcelany 4, to-

* Zapewne wspo-
minany wcześniej 
Wassercweig.

** Restauracja niższego 
rzędu.

*** Towary norymber-
skie, norymberszczy-
zna – drobne przed-
mioty domowego 
użytku, również drob-
na galateria, zabawki. 
Nazwa pochodzi od 
Norymbergii, która 
słynęła z produkcji 
tego rodzaju towarów.

**** Inaczej pasamonik, 
rzemieślnik wytwarza-
jący pasy, frędzle  
i taśmy. 

***** To prawdziwa 
tarcza Achillesa!

że najsilniejsza choćby wola jednostki  
i najżarliwsza jej chęć służenia dobru 
ogólnemu nic zdziałać nie potrafi i ni-
czego nie dokaże bez szczerego popar-
cia i bez życzliwości ogółu. Tam, gdzie 
łączności w przeprowadzeniu pewnej 
użytecznej i płodnej w owoce myśli – nie 
znajdziesz, tam żaden zakład naukowy 
lub humanitarny na trwałą egzystencję 
liczyć nie może. Smutnym a dotykalnym 
dowodem tego naszego twierdzenia słu-
żyć właśnie może i owa, tak przez pras-
sę wychwalana a przez biedniejszych 
współwierców naszych tutejszych życzli-
wie przyjęta szkoła wieczorna.

Jakub Goldszmit

•

„Izraelita”, nr 13 (31 marca 1876), s. 
99-100.

Z Lublina donoszą nam o tragicznym 
wypadku, mogącym służyć za smutną 
illustrację do słów dopiero co wypowie-
dzianych, i który niejednych rodziców 
naszej zachowawczej braci wobec lep-
szych już dążeń swej dziatwy do zastano-
wienia nawoływać winien. Oto, co nasz 
korrespondent z tegoż miasta, pod zarę-
czeniem wiarogodności, nam pisze:

– W zaprzeszły piątek, d. 17 b.m.,  
o godzinie 3 popołudniu, chłopiec 17-
to letni, wychowaniec bethamidraszu, 
pozostający przy matce swojej, wdowie, 
odebrał sobie życie przez powieszenie się 
na ręczniku w własnem mieszkaniu, pod-
czas nieobecności matki. Okoliczności, 
które spowodowały to samobójstwo, za-
sługują na uwagę, zwłaszcza, że fakt ten 
może być pouczającym dla wielu rodzi-
ców żydowskich, źle kierujących wycho-
waniem swych dzieci.

Na parę godzin przed popełnieniem 
tego czynu, samobójca wręczył małemu 
chłopczykowi 2 listy zapieczętowane, 
adresowane do 2-ch jego nauczycieli 

i przemysłu liczą w swem gronie u nas 
przedstawicieli żydów, – oraz

2) że bardzo znaczna część żydów 
w Lublinie nie ma żadnego fachu, ani 
żadnego zatrudnienia ściśle określić się 
dajacego, a jednak prowadzą swe domy 
na większą skalę… O tej właśnie ujemnej 
stronie naszych współwyznawców po-
mówimy w jednym z następnych listów.

Jakób Goldszmit

•

„Izraelita”, nr 9 (3 marca 1876), s. 68.

Z Lublina pisze nam korrespondent 
p. I. G.: Obowiązek kronikarski zniewala 
mię do zakomunikowania wam dzisiaj – 
nekrologu. Wypada nam zanucić w tem 
miejscu żałosne a smutne „Requiescat in 
pace” osobie rodzaju… żeńskiego, która 
w ciągu krótkiego swego żywota, dosyć 
się zasłużyła, daleko więcej jeszcze na 
przyszłość obiecując.

Co gorsza, to to, że zgon jej nastąpił 
wskutek zupełnego braku pieczołowito-
ści otaczających ją, i zupełnej obojętno-
ści przyjaciół, życzliwych i znajomych. 
Konanie jej było powolne, kategoryczne, 
rzekłbyś – wyrachowane ze ścisłością 
matematyczną. Uważny badacz mógł 
był na kilka tygodni przedtem dokładnie 
oznaczyć dzień nawet, w którym tętno jej 
żywota na zawsze bić przestanie.

Tą zacną niewiastą była, błogosławio-
nej pamięci Szkoła wieczorna Lubelska,  
o kwitnącym okresie której zawiadomi-
łem was w I-szym mym tegorocznym li-
ście, a o dalszych dziejach której donieść 
wam przyrzekłem. Z prawdziwą tedy 
niechęcią spełniam dane wam poprzed-
nio przyrzeczenie. Sądzę nawet, że zby-
tecznem byłoby w tem miejscu bliższe 
wykazywanie powodów upadku tego 
użytecznego zakładu. To też allegorję po-
wyższą za szczerą prawdę przyjąć raczcie. 
Faktem wszak jest już dowiedzionym, 

OŚWIATA
SZKOŁA WIECZORNA

Jakub Goldszmit

KABAŁA
CHASYDYZM
HASKALA

Cz.
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muszę się ukrywać przed matką, która je 
nazywała tref posel****, grożąc, że je odda 
na łup płomieni, udałem się do zegarmi-
strza i do złotnika, aby mię nauczyli rze-
miosła, lecz ci oświadczyli, że nie jestem 
jeszcze pełnoletnim, więc każda umowa 
ze mną zawarta, jest nie ważną, a gdym 
wyjawił mojej matce i braciom swój za-
miar, rozgniewali się na mnie i wyłajali: 
»Twój dziad i pradziad – mówili – nie 
byli rzemieślnikami, a ty chcesz splamić 
familję?***** – Masz 300 rubli po ojcu, znaj-
dzie się amator, który ci odda córkę i ka-
pitalik, a będziesz szczęśliwym«. Ten jed-
nak plan zupełnie się sprzeciwia mojemu 
szukaniu prawdy i pragnieniu nauki, Co 
tu więc począć? Uczyć się już nie mogę,  
z towarzyszami żyć w harmonji nie 
mogę, a żądza nauki wre w mojem sercu, 
bez nadziei zaspokojenia – życie żadne-
go już nie ma uroku, żadnego powabu  
w moich oczach. Muszę się więc raz 
uwolnić z tych krępujących mię więzów, 
– raz położę koniec tym cierpieniom – 
muszę umrzeć! – Wstrzymuje mnie tylko 
grzech samobójstwa wedle talmudystów 
(hamabed acmo ledaas) lecz (Tu usiłował 
wynaleźć dla siebie usprawiedliwienie 
fałszywemi wywodami kazuistycznemi). 
Żegnam cię, i dziękuję za wpojone we 
mnie zdrowe myśli; spodziewam się, że 
będziesz wiedział co zrobić dla zbawienia 
mej duszy – idę położyć tamę moim cier-
pieniom, i zaskarżyć – jeżeli mi się to uda 
– głupotę ludzką przed tronem boskim. 
Żegnam!” – i niedługo potem ujrzano go 
wiszącego, ale już bez znaku życia.

Cz.

•

„Izraelita”, nr 44 (17 listopada 1876), 
s. 349.

Z Lublina dochodzi nas smutna 
wiadomość o nastąpionej tam w tych 
dniach śmierci ś. p. Edwarda Piotrkow-

honorowych, u których niegdyś pobie-
rał naukę talmudu, prosząc oddawcę, 
by takowe wręczył adresantom w piątek 
wieczór. Treść tych listów w języku he-
brajskim jest następująca:

„Kiedy cię dojdzie pismo niniejsze, 
dusza moja już odłączona będzie od mo-
jego ciała… Wiem, że słowa te jak grom 
w ciebie uderzą, więc muszę ci wyłusz-
czyć powody naglące mnie do tego czy-
nu. Zamiłowanie moje do nauki, jak ci 
wiadomo, parło mię do poznajomienia 
się z nauką kabały, i bardzo pilnie czyty-
wałem księgi kabalistyczne. Doznawszy 
jednak prześladowania ze strony moich 
towarzyszy za to, że się oddaję nauce 
mistycznej (nister*), którą, podług ich 
mniemania, mogą się tylko zajmować 
arcypobożni i kandydaci na cadyków, 
byłem zmuszony opuścić ten betha-
midrasz, gdziem był wychowany, i udać 
się do innego bethamidraszu, w którym 
się nie mieści tylu zacofanych, lecz są tak-
że i oświeceńsi ludzie; tam znowu dowie-
działem się i o innych księgach nauko-
wych**, których dotąd nie znalem; pilnie 
się więc wziąłem do czytania takowych,  
i oczy mi się otworzyły, i przekonałem się, 
że na błędnej kroczę drodze. Moi bracia, 
jako chassydzi, dowiedziawszy się o tem, 
zaskarżyli mnie przed matką, że czytuję 
heretyczne książki, i że wkrótce stanę się 
zupełnym epikoresem***. Niedługo potem 
wygnano mię i z tego bethamidraszu,  
i szukałem schronienia w trzecim, ale i tu 
mi się nie lepiej wiodło, wszędzie dozna-
łem tylko prześladowania i lekceważe-
nia, a gdym dysputował z towarzyszami, 
nie mogłem się powstrzymać, bym nie 
wytykał im błędnego ich zapatrywania 
na różne rzeczy; oni więc chwytali każ-
de przezemnie wypowiedziane słówko, 
każde zdanie moje, i usiłowali wyka-
zać, że to czysta herezja. Widząc, że nie 
mam nigdzie miejsca do kontynuowania 
mojej nauki, a z książkami hebrajskiemi, 
zawierającemi jakie realne umiejętności, 

** Chodzi tu o świeckie 
książki, chłopak 
przechodzi od wiedzy 
mistycznej do nauk 
światowych.

*** Lub w jid. apikojres 
 .z grec ,(ַאּפיקורס)
epikurejczyk;   
w tradycji żydowskiej 
początkowo określe-
nie heretyka lub 
bezbożnika, potem 
zwolennika haskali 
(maskila) lub 
asymilatora.

**** W jid. trejf-posul 
 coś ,(טריף־ּפסול)
trefnego, zakazanego, 
niekoszernego, tj. 
nieprawidłowego, 
zazwyczaj książki lub 
nowoczesne idee.

***** Jak wskazują 
badacze, o czym była 
już mowa, jednym ze 
skutków chasydyzmu 
było nadszarpnięcie  
u Żydów etosu pracy.

ADWOKAT
TRYBUNAŁ CYWILNY
GIMNAZJUM
SZKOŁA GŁÓWNA

Edward Piotrowski

* jid. (ניסטער/ נסּתר) 
ukryty.

temi odznaczał się cnotami: był czułym 
i poświęcającym się mężem, najlepszym 
ojcem, światłym wreszcie izraelitą, pra-
gnącym szczerze dobra współwyznaw-
ców swoich. I ze wszystkich tych dążeń 
i prac bez wytchnienia, ze wszystkich 
tych zalet niezrównanych, dziś jedno tyl-
ko pozostało wspomnienie, jedna zimna 
mogiła, co kryje szczątki nieboszczyka! – 
O, biedneż to życie nasze! – Spoczywaj 
w spokoju, drogi cieniu, i niechaj ci kilka 
słów powyższych staną za garść piasku, 
którą nam osobiście rzucić na grób twój 
nie było danem!

•

„Izraelita”, nr 50 (29 grudnia 1876), s. 
397-398.

Z korespondencji nadesłanej nam 
temi dniami z Lublina, dajemy tu następ-
ny, dość ciekawy fakt z życia z nadby-
strzyckich okolic. Oto słowa korrespon-
denta:

„Rzecz się dzieje w jednem z powiato-
wych miast naszej gubernji.

Był synem biednego, bardzo biednego 
krawca-partacza, który ciężką pracą zale-
dwie w stanie był wyżywić żonę i sześcio-
ro swych dziatek.

Młody jednak chłopak, zaprzyjaźniw-
szy się przypadkowo z chrześcjańskimi 
swymi rówiennikami, w prędce przeczuł, 
że prócz zatęchłej atmosfery prowin-
cjonalno-chejderowej, i jednotonnych, 
jak uderzenia ściennego zegara, nauk 
melamda, są inne jeszcze światy nauk, 
są inne pojęcia, szlachetniejsze porywy, 
idealniejsze czyny od tych, jakie widział  
w nędznej chatce swych rodziców.

Począł się tedy uczyć języka rodzin-
nego; w ciszy, ukradkiem, urywkowo, ta-
jemniczo, starając się, by te anti-religijne 
usiłowania jego w ukryciu pozostawały 
przed rodzicielskiemi oczyma.

Zabiegły jednak i przewidujący oj-

skiego*, adwokata przysięgłego przy Izbie 
sądowej Warszawskiej. Zgasły należał 
do tej niewielkiej liczby ludzi, co wypi-
sawszy na sztandarze działalności swojej 
„prawdą a pracą”, pod tym sztandarem 
nieustraszenie przewalczyli życie całe 
i zdobyli sobie stanowisko w świecie  
i uznanie. Urodzony i wychowany wśród 
sfer konserwatywno-żydowskich, wcze-
śnie zostawszy sierotą, ś. p. Edward od 
lat najmłodszych zmuszonym był my-
śleć o sobie i o przyszłości swojej. Kiedy 
w r. 1861, po skończeniu jednego z gim-
nazjów prowincjonalnych, przybył do 
Warszawy, najwięcej obiecująco uśmie-
chał się doń zawód handlowy. Stosunki 
pokrewieństwa z naczelnikiem jednej  
z firm najpoważańszych i najbogatszych 
w kraju, znajomość kilku języków nowo-
żytnych, zdolności wreszcie wrodzone – 
oto, co mu na tej drodze mogło dać szan-
sę powodzenia. Pomimo to przecie drogi 
tej sobie nie obrał, zdawała mu się zbyt 
ciasną i ograniczoną, zapragnął wyższej 
wiedzy i szerszego pola działania. W tej 
myśli wstąpił na wydział prawny co tylko 
otworzonej wówczas b. Szkoły Głównej 
Warszawskiej, i po kilku latach studjów 
mozolnych i twardych nieraz zapasów 
o chleb powszedni, chlubnie ukończył 
nauki ze stopniem magistra prawa i ad-
ministracji. – Przebywszy przepisaną 
aplikację sądową, ś. p. Edward otrzymał 
nominację na Patrona przy b. Trybunale 
Cywilnym w Lublinie, po zwinięciu zaś 
takowego, przeznaczonym został na Ad-
wokata przysięgłego przy Izbie sądowej 
Lubelskiej. Żył lat niespełna 34. Oto jest 
w najogólniejszych zarysach żywot ś. p. 
Edwarda, żywot wypełniony cały pracą 
pożyteczną dla społeczeństwa, na wskroś 
przenikniony myślą szlachetną i dąże-
niami najzacniejszemi. Obok tej strony, 
że tak powiem, publicznej, życie przed-
wcześnie zgasłego Piotrkowskiego miało 
jeszcze stronę domową i wyznaniową, w 
której nieboszczyk również niepospoli-

* O Edwardzie Piotr-
kowskim wspomina  
w swojej korespon-
dencji z 7 stycz-
nia 1876 r. Jakub 
Goldszmit.

CHRZEŚCIJANIE
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J.G.
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na była rozmowa – nie wiem, wiem tylko, 
że usta starej matki-żebraczki wymowne 
być musiały, kiedy syn uległ jej namo-
wom czy błaganiom, opuścił kraj rodzin-
ny, osiadł w Galicji, i w tych dniach ma się 
dozgonnym połączyć węzłem z biedną 
dziewczyną żydowską z rodzinnego swo-
jego grodu”.

J.G.

•

„Izraelita”, nr 6 (9 lutego 1877), s. 47.

Lublin, w Lutym 1877 r.
Szanowny Redaktorze! Trudny bar-

dzo włożyliście obowiązek na waszego 
korrespondenta, donoszenia wam często 
z życia tutejszych współwyznawców. Kor-
respondent Izraelity w Lublinie jest jakby 
rybakiem nad brzegiem rzeki nieobfitu-
jącej w ryby, który dziewięć razy rozpo-
ściera swą sieć, a dopiero za dziesiątym 
razem ułowi – małego karasia.

Monotonność i zastój tu panujący 
nie wytwarzają żadnej prawie produk-
cji dla warsztatu żydowsko-literackiego,  
a tem mniej dostarczają słodkich łakoci, 
któreby łechtały podniebienia waszych 
smakoszów.

Pod względem rozwoju duchowego, 
odznacza się może Lublin więcej niż inne 
miasta prowincjonalne, bo Lublin prze-
cież był pierwszym wskrzesicielem pisma 
prowincjonalnego „Kurjera Lubelskiego”, 
po którym pojawiła się znowu w roku ze-
szłym i „Gazeta Lubelska”, tak, że obecnie 
dzień każdy przynosi nam naprzemian 
nowiny miejscowe i prace literackie, już 
to przez starszego Kur. Lub., już przez 
nową Gaz. Lubelską. Prawda, że oba te 
pisma są starannie redagowane, oba od-
znaczają się zacnemi dążeniami i krocze-
niem na drodze postępu. Kurjer Lubelski 
rządzi się zupełną tolerancją, i swobodą 
myśli, a także i Gaz. Lub. dowiodła nieraz 
swej bezstronności. Co zaś do oddziały-

ciec przeczuł to grożące mu nieszczęście,  
i złapawszy raz syna swego na »gorącym 
uczynku«, wygnał go wprost z domu ro-
dzicielskiego.

Młodzian poszedł w świat, sam, bez 
znajomych, bez opieki, bez funduszu,  
z małym zasobem wiedzy językowej, 
ale za to z wielkim zapasem ufności  
w Opatrzność Boską.

Wprędce jednak rzucił wiarę swych 
ojców, zmienił religję, a tym sposobem 
usunął zaporę, która, według jego prze-
konania, tamowała mu wstęp do świą-
tyni wiedzy. O rodzicach swych zupełnie 
zapomniał.

…Lata mijały. – Stary krawiec, styrany 
fizycznie, legł na łoże boleści i po kilko-
tygodniowej chorobie zasnął »snem nie-
przespanym«. Zwłoki jego zimna pokryła 
mogiła.

Pozostała biedna wdowa, którą do-
latywały wieści o synu, opłakała go, po-
grzebała nawet pamięć o nim w głębiach 
zbolałego serca swego. Ojciec wyklął – 
matka przebaczyła. Stara to historja bez-
dennej miłości macierzyńskiego serca.

Płakała biedna, płakała bardzo za stra-
conym synem, o świetnych postępach  
w naukach którego, ten i ów przyjezdny 
ze stołecznego grodu kupiec opowiadał. 
Płakała tak, że wypłakała biedna jedno 
oko. Zaznaczam fakt rzeczywisty, bez 
żadnych ozdób retorycznych.

Aż razu pewnego pisma doniosły  
o świetnej doktoryzacji młodego jeszcze, 
a już w świecie naukowym z licznych prac 
znanego lekarza JB. W ślad za tem pojawił 
się i anons donoszący, że dr. B. obrał stałe 
zamieszkanie w mieście X.

Natedy stara matka, sprzedawszy 
resztki biednego mienia, wybrała się  
w podróż, by raz jeszcze jeden przed 
śmiercią ujrzeć i pobłogosławić najstar-
szego syna.

Ten ostatni przyjął matkę z uczuciem 
prawdziwie synowskiem, z serdecznością 
i wylaniem. Jaka między nimi prowadzo-

PRASA
TOLERANCJA
ANTYSEMITYZM
SYNAGOGA   
  POSTĘPOWA
SZKOŁA
  ELEMENTARNA
CHÓR BOŻNICZY
WIECZORY
  LITERACKIE
STOW. SUBIEKTÓW

Jan Jeleński
Władysław Kornel 
  Zieliński
Majer Lichtenfeld
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zaprowadziła małe ulepszenie w swoim 
domu modlitwy, przy szkole elemen-
tarnej wyz. mojżeszowego istniejącym. 
Z inicjatywy i za staraniem p. Majera 
Lichtenfelda wprowadzono tu w roku ze-
szłym chór synagogialny (w miniaturze).

Młody człowiek, który pracował wie-
le lat u znakomitych kantorów w kraju  
i zagranicą, pełni tu obowiązki kantora,  
i modlitwa bywa odprawianą wedle 
formy praktykowanej w synagogach 
postępowych, chórem, składającym się  
z kilkunastu chłopców, przyodzianych  
w talesym i czapeczki jednakowe, co rze-
czywiście nadaje modlitwie ton poważ-
ny, i sprawia przyjemne wrażenie. Refor-
ma ta wiele jeszcze zostawia do życzenia; 
jednak, ze względu na małą garstkę pro-
gresistów i na nieodpowiednie fundusze, 
jest prawie rzeczą niemożebną czynić 
temczasem coś więcej w tym kierunku. 
Bądź co bądź, fakt ten acz małoznaczą-
cy, jest jednym krokiem więcej na drodze 
postępu, i prawdziwe za to uznanie nale-
ży się p. Lichtenfeldowi. – Lecz cóż z tego! 
jeżeli udaje się nam czasami pozyskać coś 
dobrego, za to w innej stronie znowu coś 
dawno już pozyskanego tracimy.

Jeżeli np. w latach ubiegłych praktyko-
wały się w kółku postępowców naszych 
tak zwane wieczorki literackie, gdzie 
czytywane były raz na tydzień utwory 
klassyczne polskie, lub niemieckie, za to 
w obecnym sezonie zimowym takowe 
zupełnie miejsca nie mają. Wieczory te, 
aczkolwiek miały tylko charakter fami-
lijny, i nie oddziaływały po za obrębem 
znajomych i przyjaciół, zawsze jednak 
przynosiły pewną korzyść samym człon-
kom tego kółka, głównie pod wzglę-
dem towarzyskości i przyjemnej zabawy. 
Mamy jednak nadzieję, że na przyszłość, 
– jeżeli już nie tej zimy, to przynajmniej 
przyszłej, – przy dobrych chęciach, wie-
czorki takie wskrzeszonemi zostaną. 
Mówiąc o towarzyskosci, wypada nam 
zaznaczyć, że projekt stowarzyszenia su-

wania tych pism na współwyznawców 
naszych tutejszej okolicy, nie jednakową 
mają one zasługę, a to ze względu na 
liczbę czytelników. Podczas bowiem kie-
dy liczba prenumeratorów żydowskich 
Kurjera dochodzi do bardzo pokaźnej 
cyfry (chociaż w stosunku do ludności  
i ta cyfra wiele jeszcze zostawia do życze-
nia), czytelnicy żydowscy Gaz. Lubelskiej 
mogą być policzone na palcach i palców 
jeszcze zostanie.

Czemu żydzi ignorują prawie to pi-
smo miejscowe?

O ile wiemy, główną przyczyną tego, 
mają być sążniste artykuły na tle nie-
tolerancji osnute, któremi autor dzieła 
„Żydzi, Niemcy i My”* często ową gazetę 
zasila. Jak kupiec, który resztkami swo-
ich towarów pozostałych z wyprzedaży  
w Warszawie, robi wycieczkę na prowin-
cję celem zbycia takowych, tak i p. Jeleń-
ski od czasu do czasu zbywa u nas swoją 
zużytą starzyznę, któraby mogła się tylko 
przydać rumuńczykom**, a której się brzy-
dzą lublinianie XIX-go wieku, wszelkiego 
wyznania. Dalecy jesteśmy od myśli po-
lemizowania z p. Jel., gdyż sam ton jego 
artykułów (jak np. ażeby obrońcy żydów 
żółtaczki dostali (sic!) i jego propozycje 
jak, aby żydzi szukali zajęć w innych kra-
jach) dosyć przemawiają za samą kwestją 
i żadnej polemiki nie potrzebują; dla tego 
też przystąpimy wprost do innego przed-
miotu prassy krajowej dotyczącego.

Wkrótce ma być oddaną pod prassę 
wieloletnia i mozolna praca p. W. K. Zie-
lińskiego, lublinianina, p. t. „Monografia 
miasta Lublina”, w której, o ile wiemy, 
znajdziemy także opisy rzucające światło 
i na historję żydów. Prenumerata wynosi 
dla prenumerujących Gaz. Lub, Kur. Lub. 
i Wędrowca, rs. 1, dla nieprenumerują-
cych tych pism rs. 1 kop. 30.

Z działań naszej gminy w roku ubie-
głym na drodze cywilizacji, nie mamy 
prawie nic do zaznaczenia, chyba tylko 
to, że intelligentniejsza klassa tutejsza 

* Jan Jeleński (1845-
1909), dziennikarz  
i publicysta, czołowy 
przedstawiciel 
antysemizmu 
klerykalnego  
w Królestwie Polskim.

** Clavus clavo 
pellitur…
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owem dolce far niente*, używa zawsze 
przy partyjce szachów w miejscowej cu-
kierni p. Semadeniego**, w rozmowach 
swych, na cały głos prowadzonych, języ-
ka, a raczej żargonu żydowskiego, który 
nietylko uszy obecnych w owej „słody-
czodajnej wyrobni” ziomków naszych 
chrześcjan, ale nawet i własnych, innych 
myślących nieco braci po wierze – niemi-
łosiernie rani i kaleczy i robi na nich tak 
przykre wrażenie, jak zgrzyt szkła, gdy 
gładką jego powierzchnię potrzeć śliskim 
a wilgotnym jakimś przedmiotem*** –  
o czem zresztą nie omieszkał już w swo-
im czasie donieść miejscowy korrespon-
dent do „Kolców”, nie zdoławszy jednak 
odezwaniem się swojem żadnej na tem 
polu dodatniej wywołać reformy?

Albo też taki niepośledniej wagi fak-
cik, jasne dający wyobrażenie o poczuciu 
tutejszych izraelitów do popierania rze-
czy swojskich, rodzinnych, zacną nace-
chowany dążnością! Oto, miejscowa cu-
kiernia p. Semadeniego, o której już wyżej 
napomknęliśmy, gromadząca codziennie 
w salach swych cały stan mieszczański 
Lublina i jego okolicy, jak niemniej i całą 
arystokrację rodową i pieniężną, a mię-
dzy niemi i czoło naszej izraelskiej ary-
stokracji – z pomiędzy kilkunastu pism 
francuzkich, niemieckich, angielskich  
i rossyjskich i przeszło tylu pism polskich 
(pomiędzy któremi np. mieszczą się aż 
wszystkie trzy pisma humorystyczne), 
wyłączyła jednak z pomiędzy nich wasze-
go – „Izraelitę”, chociaż takowy dawniej 
był przez pomieniony zakład prenume-
rowanym!

Ale widzę już, jak redaktorsko-Jowi-
szowa twarz wasza marszczy się przy 
czytaniu niniejszych słów moich, a usta 
szepczą machinalnie rokowe**** wyrazy: 
„faktów nam trzeba, faktów, i to należy-
cie omówionych!”.

Więc oto one:
– „Kurjer Lubelski”, w kilku ostatnich 

N-rach z zeszłego roku, pomieścił rozbiór 

biektów handlowych w Lublinie, który 
przed kilkoma miesiącami podany był 
do władzy tutejszej, zwrócony został 
proszącym, z powodu niektórych szcze-
gółów. Obecnie zaś na nowo go wypra-
cowano i uzupełniono, a wkrótce ma być 
znowu podany do rozpatrzenia władzy  
i do zatwierdzenia, czego subjekci tutejsi 
niecierpliwie oczekują. Stowarzyszenie 
takie jest tu bardzo pożądanem, a oprócz 
filantropijnego celu swego, będzie ono 
miało także i doniosłość pod względem 
tolerancji, gdyż nie nosi na sobie cechy 
wyznaniowej.

H. Neumanowicz

•

„Izraelita”, nr 9 (2 marca 1877), s. 69-
70.

Lublin, d. 4 Lutego 1874 r.
…„Racz pan pamiętać, że czytelnicy 

nasi żądają od nas faktów, przedewszyst-
kiem faktów, i to – należycie omówio-
nych” – są słowa ostatniego waszego listu 
do mnie, szanowny Redaktorze, którym 
zgromiliście mnie za me tak długie mil-
czenie, co było słuszne, i jeszcze za coś 
więcej, co było znowu mniej słuszne.

A więc schylam głowę kornie przed 
waszą redaktorską… batutą i – pusz-
czam się myślą w pogoń za faktami  
z życia naszych współwyznawców na tu-
tejszym bruku.

A faktów tych, prawdę mówiąc, nie 
tak sporo i niezbyt łatwo znaleźć je moż-
na. Przytem bądźmy na chwilę otwarci… 
Wy, panie Redaktorze, jakoś nazbyt wy-
bredni jesteście. Lada jaka drobnostka, 
wiem to z własnego doświadczenia, was 
nie zadowolni. Mamże więc donosić 
wam i skarżyć się przed wami na to, że 
inteligentniejsza część naszych współwy-
znawców tutejszych, roskoszując się zwy-
kle wieczorkami o „czarnym zmroku” po-
obiednią siestą, i delektując się słodkiem 
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* wł. słodkie nierób-
stwo.

** W XIX wieku 
szwajcarska rodzina 
Semandenich 
wywodząca się  
z Gryzonii założyła  
w Polsce „sieć” 
cukierni i kawiarni,  
w Lublinie aż dwie 
– przy Królewskiej 2 
(zał. 1836) i Krakow-
skim Przedmieściu 27 
(zał. 1875).

*** Wielu maskilów 
wyrażało się podobnie 
o jidysz, Goldszmit 
być może najbardziej 
obrazowo. 

**** dawn. wyroczne, tj. 
wydające wyrok, osąd, 
nie znające sprzeciwu.

my obszerniejszą zdać wam relację, teraz, 
tyle tylko nadmienimy, że szan. autor,  
w dziejowym przebiegu przeszłości na-
szego nadbystrzyckiego grodu, niejedno-
krotnie też potrącił i o historję tutejszych 
współwyznawców naszych, i nie jeden 
fakt doniosłej dla dziejów naszych wagi,  
z pyłu zapomnienia wydobył. Nie wąt-
pim też, że intelligentniejsi współwy-
znawcy nasi zechcą również przyczynić 
się czynnym udzialem w zakupie egzem-
plarzy, do szybszego ukazania się na jaw 
cennej owej pracy, tembardziej, że cena 
1-go tomu jest zbyt niską (rs. 1), a ogło-
szona subskrypcja drogą prenumeraty 
do dnia 1 Kwietnia r. b. pokryć ma koszta 
wydawnictwa.

Sumienie wreszcie kronikarskie nie 
pozwala nam pominąć milczeniem i tego 
jeszcze faktu, że „Tygodnik Illustrowany” 
rozpoczął w bieżącym roku druk nader 
zajmującej powieści pani Luizy François, 
p. t. „Ostatnia z Rokenburgów”, w wy-
bornym przekładzie lublinianki – pani 
Malwiny Meyersonowej**. Żałować nam 
prawdziwie przychodzi tego, że utalen-
towana autorka „Dawida”, władająca tak 
dzielnie piórem, czego niejednokrotnie 
mieliśmy dowody, tak rzadko słyszeć się 
nam daje, i tak rzadko prace swe na ła-
mach pism krajowych pomieszcza.

Przechodząc z dziedziny literackiej 
na pole innych nowin, nie-literackiej 
natury, zaznaczyć winniśmy tę oko-
liczność, iż staraniem kilku dobrzemy-
ślących współwyznawców tutejszych, 
świeżo uorganizowana „modlitewnia”,  
a raczej tak nazwana „Synagoga postę-
powa” (niemiecka) – urządzoną została 
w ten sposób, że wygodnie pomieścić  
w sobie może dość znaczne grono po-
stępowych izraelitów tutejszych. Każdy 
ze stale modlących się, ma tutaj swoje 
własne miejsce, a dla tem większego jesz-
cze porządku, na każdem miejscu przy-
bitą jest blaszka z nazwiskiem właściciela 
onego. Na chlubną również wzmiankę 

broszury p. Jana Jeleńskiego, p. n. „Żydzi, 
Niemcy i My”. Nie zastanawiamy się wca-
le dłużej nad tym pióra p. Z. K. rozbio-
rem, który zyskał „Kurjerowi” w oczach 
łaskawego autora namienionej broszury, 
przydomek arcypocieszny „żydofilskiego 
pisemka” (w artykule p. n. „Czy to han-
del?” pomieszczonym świeżo w „Gazecie 
Lubelskiej”), a o którym to jednak rozbio-
rze „Echo” bardzo pochlebnie się wyra-
ziło, – z kronikarskiego tylko obowiązku 
zaznaczamy ten fakt, ponieważ takowy 
pod każdym względem na to zasługuje.

– Pan H. Neumanowicz, promotor 
projektu tutejszego „Stowarzyszenia 
subjektów handlowych wyznania moj-
żeszowego” (który to projekt atoli jed-
nocześnie prawie z jego narodzeniem, 
runął, jak to zazwyczaj u nas bywa,  
w przepaść – zapomnienia), rozpoczął 
pomieszczać w „Przeglądzie Tygodnio-
wym” szereg artykułów, nad któremi 
redakcja tego pisma w nadgłówku po-
łożyła napis „Kwestja Żydowska”. Do-
tąd ukazało się artykułów takich dwa. 
O jednym, wykazującym prostą nie-
udolność i literackie korsarstwo autora 
sławetnego dzieła „Żydzi i Kahały” p. 
Brafmana*, wspomnieliście już w „Poga-
dankach” swych w „Izraelicie”, drugi zaś 
artykuł traktował „O prawie Chazakah”. 
Pochwalamy myśl p. Neumanowicza, 
godną szczerego uznania, i zachęcamy 
go niniejszem do dalszej w tym kierunku 
pożytecznej i dobre przynieść mogącej 
owoce pracy.

Kronikę naszą literacką zakończy-
my zaznaczeniem jeszcze jednego faktu. 
Oto, p. Wł. K. Zieliński, zasłużony histo-
ryk naszego grodu, autor „Opisu Lublina”, 
rozbiór którego to dziełka ze stanowiska 
judaistycznego pomieściliśmy w N-rze 
6 „Izraelity” za r. 1876, przygotował do 
druku trzy tomowe, historycznej treści, 
dzieło, które zatytułował „Monografja 
Lublina”. O dziele tem zresztą, po wyjściu 
jego na widok publiczny, nie omieszka-

* Jakow Brafman 
(Brafmann, także 
Jakow Aleksandrowicz 
Brafman, 1825-1879), 
żydowski konwertyta 
na luteranizm, 
następnie prawosła-
wie. Autor szeregu 
teorii spiskowych na 
temat kahałów (gmin 
żydowskich) i 
Talmudu.  Jego Żydzi  
i kahały (wielokrotnie 
wznawiana) posłużyła 
jako wzór dla 
późniejszych  
Protokołów mędrców 
Syjonu.

** Malwina Meyerson 
(1839-1921, z d. 
Horowic), matka Fran-
ciszki Arnsztajnowej  
i Emila Meyersona, 
żona Bernarda 
Meyersona. Autorka 
powieści Dawid 
(1866) oraz  
Z ciasnej sfery (1878); 
obie były drukowane 
w  odcinkach  
w „Izraelicie”, po czym 
doczekały się 
publikacji książko-
wych (1868 i 1878).
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tejszym wstęp do urzędowania, a z tem 
wszystkiem jest zakładem naukowym 
wyższym. Otóż, dzięki p. Wassercwejgo-
wi, kwestja ta poruszoną została przez 
tutejsze władze i w drodze debatów 
przesłaną została do ministerjum; i dla 
tego do kwestji tej jeszcze powrócić nam 
wypadnie.

Kończąc niniejszą korrespondencję, 
miłą wielce z czytelnikami „Izraelity” 
podzielić się chcemy wiadomością, mia-
nowicie, że na zaszczytną posadę sekre-
tarza przy Sądzie Okręgowym tutejszym 
powołanym został współwyznawca nasz 
p. Janowski, wychowaniec byłej, a zasłu-
żonej wileńskiej Szkoły rabinów. Po panu 
Kokoszce, który, jako żyd, pierwszy objął 
posadę notarjusza w Nasielsku, pan Ja-
nowski jest pierwszym izraelitą w naszym 
kraju, który dopuszczonym został do eta-
towej posady w nowo-uorganizowanem 
sądownictwie u nas. Więc niechże nam 
przy tej okazji wolno będzie cieszyć się 
tą nadzieją, że szranki urzędowania, do-
tychczas zamknięte szczelnie, od dziś 
dnia dla zasługujących na to współwy-
znawców naszych, otwarte zostaną.

Resztę faktów, jakie mi się zebrać uda-
ło, pozostawiam do następnego listu.

Jakób Goldszmit

•

„Izraelita”, nr 13 (28 marca 1877), s. 
104-105.

Lublin, 16 Marca 1877 r.
Załatwiwszy sprawę z Hamanem**,  

i połknąwszy ostatnie łakocie purymowe, 
usiadłem w najlepszym humorze przy 
biórku, z literackiem bruljonem swoim. 
Jużem zanurzył był stalówkę w piśmien-
nym płynie, z zamiarem wykazania czar-
no na białem, że to i owo w gminie naszej, 
nie jest jak tu i tam, i że tu i tam powinno 
być to i owo, a także opowiadać wam, jak 
się u nas niby to żyje:

zasługuje urządzenie wzorowe chóru, 
który w połączeniu z ozdobnie urządzo-
ną salą, bardzo miłe na modlących się 
czyni wrażenie, i dopełnia przyjemnie 
całości naszej lubelskiej świątyni en mi-
niature. Nasi postępowi współwyznawcy 
przebąkiwali też coś i o sprowadzeniu do 
Lublina kaznodziei, a nawet i o budowie 
oddzielnego gmachu pod synagogę (do-
tychczasowa bowiem niema oddzielne-
go pomieszczenia, a mieści się w lokalu 
szkoły elementarnej żydowskiej miejskiej, 
w domu p. Marguliesa, przy ul. Podzam-
cze); ale wszystkie te dobre chęci, naszem 
zdaniem, są jeszcze przedwczesne i zali-
czone być mogą raczej do liczby owych 
niezliczonych – pia desiderata*.

Mówiąc o sprawach naszych współ-
wyznawców, muszę również napomknąć 
w szpaltach „Izraelity” i o tem, że pani 
Agata z Fejgenblatów Piotrkowska, po 
zawcześnie zgasłym sympatycznym bł. 
pam. niegdy Edwardzie Piotrkowskim, b. 
Patronie przy Trybunale Cywilnym Lubel-
skim, a ostatnio Adwokacie przysięgłym 
Sądu Okręgowego tutejszego, pozosta-
ła wdowa z małoletniemi a sieroctwem 
dotkniętemi dziećmi, założyła w Lublinie 
kantor loterji klassycznej. Spodziewać 
się należy, że publika lubelska, która bez 
względu na stan i wyznanie, takie dowo-
dy prawdziwej sympatji swojej złożyła już 
raz familji nieboszczyka, i tą razą poprze 
zacne usiłowania pani Piotrkowskiej,  
i tem zachęci ją do dalszej na tem polu 
użytecznej i samodzielnej pracy.

O przyjęciu w poczet urzędników tu-
tejszej Izby skarbowej współwyznawcy 
naszego p. Wassercwajga, wychowańca 
Instytutu agronomicznego i rolniczo-le-
śnego w Puławach – wiecie już zapewne. 
Sprawa ta zresztą ciekawą jest i z innego 
jeszcze punktu. Instytut bowiem No-
wo-Aleksandryjski (Puławski) uczniom 
swoim kończącym ten zakład, nie nadaje 
żadnych stopni naukowych (magistra lub 
kandydata), otwierających izraelitom tu-

* łac. marzenia, 
pobożne życzenia.

PURIM
EGIPT
INTROLIGATOR
HAZARD
ŚLUB ŻYDOWSKI
KONWERSJA

H. Neumanowicz

** Pierwszy minister na 
dworze króla 
perskiego Ahasweru-
sa, jedna z centralnych 
postaci wydarzeń  
z Księgi Estery, na 
cześć których 
ustanowiono święto 
Purim.

Słowem, byłam tak upojona radością, że 
mimowoli zastosowałam się do tradycji 
naszej, i rzeczywiście nie znałam różnicy 
między „Przeklęty Haman” i „Błogosła-
wiony Mordechaj”**.

Wielkie na mnie zrobiły wrażenie sło-
wa tej kobiety, a nadewszystko ten ton 
poetyczny, i znajomość historji świętej; 
zdziwiony zapytałem:

– A zkąd wy to wszystko wiecie, mat-
ko!

– A czy ja to nie czytuję co sobotę 
„Deutsch Chumesz”***, „Gedulas Josef”**** 
„Menoras Hamaor”***** i t. p., gdzie wszyst-
ko tak ładnie jest opowiedziane.

– Ale powiedźcież mi, co to spowo-
dowało syna waszego do szukania szczę-
ścia aż na ziemi Faraonów?

– Ach! wszystko przeznaczonem jest 
od Boga – odparła kobieta. „Nogi czło-
wieka” – mówią Talmudyści, są poręczy-
cielami jego, – do każdego miejsca, gdzie 
jest potrzebnym, tam go dostawiają”.

Z dalszej rozmowy naszej, i z listu jej 
syna, który mi dała do przeczytania, do-
wiedziałem się, że przyczyna opuszczenia 
przez tegoż rodzinnej ziemi, był to przy-
musowy związek małżeński, któremu 
uległ na żądanie swej matki, a po krót-
kiem pożyciu ze swoją żoną (pierwszą), 
widział się zmuszonym uwolnić od tych 
więzów, a jednocześnie zrobić rozbrat ze 
swoimi, którzy go prześladowali za to, 
jak niemniej za jego anti-ortodoksyjną 
dążność. Żonie dał rozwód, a sam chwy-
cił za kij tułaczy, i z kilkunastą rublami  
w kieszeni, udał się w świat szeroki.  
A że był obeznanym trochę z introliga-
torstwem, wszędzie gdzie przybywał, 
zarabiał na życie, a zarazem coraz więcej 
nabierał wiadomości w swojem rzemio-
śle, aż się w niem wydoskonalił. Różne 
okoliczności daleko go zagnały, i po wie-
lu trudach i kłopotach zawędrował aż 
do Kairu, i tam stale osiadł. Z początku 
często korrespondował ze swą matką, 

Czy płaczą, czy się śmieją – Jak zbiera-
ją, i jak sieją – Jak stoją, i jak siedzą – Co 
gotują, i co jedzą – Jak sprzedają i jak ku-
pują – Jak się modlą, i jak handlują – Czy 
śpią, i czy czuwają – Jak się rodzą, i jak… 
umierają.

I tak chciałem… chciałem mówić  
o każdem werbum, o każdem substati-
vum, nie przepuścić nic, z naszego bruko-
wego, handlowego, domowego i literac-
kiego życia, słowem chciałem mówić, nie 
przymierzając – jak ongi król Salomon 
(al hoecym weal hoawonim) o drzewach 
i kamieniach, – rozumie się, naszego mia-
sta. Ale człowiek strzela, i pan Bóg kule 
nosi. Przeszkoda! Drzwi się otwierają,  
i staruszka wchodzi do mnie z prośbą,  
o zaadresowanie jej listu „ale napisać  
z taką forsą, ażeby niezawodnie doszedł 
rąk adresanta”.

– A do jakiego to miasta? matko! – za-
pytałem.

– Do Mycraim!* wszak wiecie, gdzie 
to Mycraim, gdzie niegdyś przodkowie 
nasi, jako niewolnicy służyli nieludzkie-
mu Faraonowi, i zkąd ich Pan Bóg wy-
wiódł przez Mojżesza. Tam mam ja syna, 
którego 17 lat już nie widziałam, a 10 lat 
ostatnich wcale o nim nie słyszałam. Już 
miałam go za straconego dla mnie i dla 
świętej wiary naszej, bo muszę to wyznać, 
że syn mój był „lekkim młodzieńcem”, aż 
oto w ten Purym przed kolacją otrzymu-
ję ten tu list od niego. Oh! Jaka ja szczę-
śliwa! Znalazłam me zgubione dziecko! 
Mój syn jeszcze żyje, i jest prawowiernym 
żydem. Uczucia, jakie opanowały patrjar-
chę naszego Jakóba, gdy się dowiedział, 
że syn jego żyje w Egipcie, i mną opa-
nowały w tej chwili, i potok łez puścił 
mi się z oczu, którego dotąd wstrzymać 
nie mogę. Wraz z Jakóbem, zawołałam – 
gdym znalazła w liście tę oto fotografję, 
przedstawiającą mego syna, żonę jego  
i dziecko: „Jużem się wcale nie spodzie-
wała widzieć ciebie samego, i otóż mi Pan 
Bóg pokazał także i potomstwo twoje”. 

* Żydowska nazwa 
Egiptu (zawsze  
w liczbie mnogiej, 
pamiętająca Górny  
i Dolny Egipt).

** Jednym z przykazań 
purimowych jest pić 
podczas święta tyle 
alkoholu, żeby nie 
odróżnić zdań 
„przeklęty Haman” od 
„błogosławiony 
Mordechaj”. 

*** Tajcz-chumesz, 
przekład Pięcioksięgu 
(Tory) na jidysz, 
nazywany również 
Cenerene (Cene urene, 
Cejne urejne).

**** jid. Wielkość Józefa; 
jidyszowy przekład 
popularnego 
purimszpilu, czyli 
sztuki wystawianej 
podczas Purim. 

***** hebr. Lampa 
iluminacji; tzw. Biblia 
kobieca, dzieło  
o charakterze 
religijnomoralnym 
napisane przez Izraela 
al-Nakwę w XIV w.  
w Hiszpanii, popular-
nością dorównujące 
słynnej Cenerene. 
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obecnie o tym prawdziwym fakcie, któ-
ry wykazuje, że człowiek z jakiemkolwiek 
rzemiosłem, nie ginie w wielkim świecie, 
jako też dowodzi, do czego doprowadza 
przymus w związkach małżeńskich, któ-
rego się u nas tak często dopuszczają, ro-
dzice na swoich dzieciach, co zresztą tu 
jakoś szczęśliwie się skończyło.

Wybitniejszy jeszcze dowód tego ro-
dzaju daje nam następująca wiadomość 
w tej chwili otrzymana. Ośmnastoletnia 
dziewczyna, córka ortodoksyjnych rodzi-
ców w Janowie ordynackiem, była już od 
dwóch lat zaręczona z młodym bacho-
rem* z Kraśnika, synem kupca tamecz-
nego, mimo jej woli. Niejednokrotnie 
oświadczyła ona swym rodzicom, że „nic 
z tego nie będzie”, rodzice zaś sądzili, że 
czas to zmieni, i po weselu wszystko bę-
dzie dobrze. Przygotowywano się więc 
do wesela, robiono wyprawę, a ona wciąż 
protestowała przeciwko temu związko-
wi. W zeszłą sobotę miał się już odbyć 
„Vorspiel”** (przedweselna uroczystość), 
lecz dziewczyna o parę dni wprzódy 
znikła. Szukano jej wszędzie, śledzono, 
ale panny młodej jak niema tak niema. 
Miałżeby jakiś demon ją porwać? Czyli 
też dopuściła się zamachu na swe życie? 
Ani to ani owo!

Wreszcie dochodzi rodziców wieść, 
że córka ich żyje, a żyje w najlepsze  
w wierze nowej. Rodzice mdleją, cała 
rodzina załamuje ręce, a głośne jęki wy-
dobywają się z każdej piersi. Po nieja-
kiem usiłowaniu, zdołano rodziców do 
życia przywrócić, i z złamanem sercem 
usiedli na pokutę, rozdarli swe szaty, na 
znak żałoby. W wielkiej rozpaczy, pozna-
ją teraz błąd swój, którego poprawić już 
nie mogą, a gorzkiemi łzami opłakują 
żyjące, ale dla nich na zawsze stracone 
dziecko.

H. Neumanowicz

•

lecz od czasu przybycia do Kairu, po-
różnił się jakoś z nią i przerwał zupełnie 
korrespondencję i dotąd nie dał o sobie 
najmniejszego znaku życia. Pisywała 
ona później do niego, ale listy do niej 
wracały. Martwiła się nieboraczka, mar-
twiła niewymownie, a nikomu się nie 
zwierzała ze swoich zmartwień, płaka-
ła wciąż i bezsenne przepędzała noce. 
Przed kilkoma jednak tygodniami, sen 
jakiś, który mu przypomniał rodzinne 
gniazdo, zachęcił go znowu do napisa-
nia listu do matki, w którym przeprasza 
ją za tak długie milczenie, zapewnia, 
że jest izraelitą, i opisuje ostatnie swe 
przygody, i swój stan obecny. Pracuje 
od kilku lat jako introligator w rządowej 
drukarni w Kairze, i pobiera stałą pen-
sję 400 franków miesięcznie. Doszedł 
już do pokaźnego majątku, i byłby już 
nawet – pisze – miljonerem, gdyby nie 
ta przeklęta namiętność do gry, do któ-
rej jeszcze za młodu przywykł, a która 
go nieraz rujnowała. Od wielu lat zaś, 
uwolnił się zupełnie – skutkiem przy-
sięgi – od tej morderczej namiętności, 
i od tego czasu czuje się rzeczywiście 
szczęśliwym, do czego także przyczyni-
ło się i powtórne ożenienie się z piękną  
i dobrą panienką, która mu osładza ży-
cie. Otóż to wszystko com się dowie-
dział w tym przedmiocie. Prawda, że 
niema tu nic szczególnego, nic rzadkie-
go, lecz czułość tej matki, ton, w którym 
mi opowiadała, i ton obu listów, syna  
i jej, wzruszyły mnie do łez, i strąciły  
z piedestału mej humorystyki, wtrąca-
jąc w melancholijną jakąś sentymental-
ność.

Pisze on także w tymże liście o god-
nych uwagi rzeczach, które na własne 
widział oczy, jak o pyramidach, o Nilu, 
o zwyczajach egipcian i t. p., ale nic no-
wego, cobyśmy zużytkować mogli. – Po 
napisaniu jej adresu, rozumie się z taką 
forsą, jakiej wymagała, postanowiłem, 
zamiast kwestji ogólnych, napisać wam 

* jid. bocher (בחור), 
młodzieniec.

** jid. forszpil 
 .wstęp ,(ֿפָארשּפיל)

Po prawej drzeworyt 
sztorcowy autorstwa 
R. B. Z Lublina na 
podstawie pracy 
Aleksandra Gierym-
skiego przedstawiają-
cy Czechówkę  
w okolicy ul. Lubar- 
towskiej, „Wędrowiec”, 
nr 52, 1884.

Miejsce to, na cześć 
przydomka właściciela 
całego tego terenu, 
niejakiego Augustow-
skiego, Żydzi nazywali 
Kokebebes jam, 
Kokebebes tajch lub 
Kokebebes port 
(morze, rzeka/ staw 
 i port Kokebebe czy 
też Kokebebego). 
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wiać modlitw razem, śród licznie zebra-
nego tłumu, a tylko w małych grupach? 
Przecież główna Synagoga, i większe „Be-
thamidrasze”, mają więcej niż ⅔ miejsc 
niezajętych? Mimowoli cisną się nam tu 
do ust słowa proroka Jeremjasza, który 
oburzony wołał: „Jehudah! tyle (prawie) 
masz bogów, ile grodów!”*** z tą tylko 
różnicą, że zamiast „grodów” czytamy 
„minjanim”.

A że przecież jednego tylko czcimy 
Boga, i na taki zarzut bynajmniej nie 
zasługujemy, przyczyn więc parcellacji  
w służbie Bożej gdzie indziej szukać trze-
ba. Otóż, zachowawczy nasi współwy-
znawcy, a głównie chassydzi, nie lubią 
samotności, umieją cenić towarzysz-
kość i całą jej doniosłość, jak to już tal-
mudyści określili lakonicznemi słowy  
„O Chawrusa, o mysusa!” t. j. „Towarzy-
stwo, lub śmierć!”. Nie widać ich w knaj-
pach, nie grają w billard, dla tego też 
pragną przepędzić czas wolny od pracy 
wśród znajomych równomyślących, czy 
to w charakterze adeptów jednego ca-
dyka, czy też jako ludzie jednej professji 
(jak np. krawcy, rzeźnicy, subiekci i t. p.).  
W takiem zebraniu mogą sobie dowo-
li gawędzić, wspierać się wzajemnie,  
a wreszcie nasycać sie pokarmem ducho-
wym, jak czytywaniem ksiąg hebrajskich 
i t. p. Wszystko to bardzo pięknie, i nikt-
by zapewne nie miał nic przeciwko temu, 
gdyby nie strona ujemna tych minjanim, 
która znacznie przeważa dodatnią stro-
nę. Nie zamierzam bynajmniej wdawać 
się tu w szczegółowy rozbiór tych szkód  
i wadliwości, – coby mnie, zadaleko za-
prowadziło – wspomnę tylko o niektó-
rych. A najsamprzód stawiam pytanie, 
czy jest to koniecznem, ażeby takiej to-
warzyskości przewodniczyła modlitwa? 
czy łączenie się pewnych klass, kółek, 
bractw religijnych, nie mogłoby istnieć 
bez służby Bożej, która powinna się od-
bywać wśród licznie zebranej ludności?

– A jakież to są owe uszczerbki wyni-

„Izraelita”, nr 18 (11 maja 1877), s. 
145-146.

Lublin, w Maju 1877.
Gmina żydowska w Lublinie liczy 

około 15,000 dusz, i składa się z różnych 
klass, tak pod względem duchowym jak  
i materjalnym. Obecnie zamierzam za-
stanowić się choć pobieżnie nad ducho-
wą stroną naszej gminy, i zapatrywać się 
na nią ze stanowiska religijnego. A że 
służba Boża reprezentuje religję, to też 
ona może nam dać najlepsze wyobra-
żenie o klassyfikacji tutejszych żydów,  
i o ilości korporacji religijnych. Modli-
twa tworzy tu pewne grupy z ludzi jed-
nego sposobu myślenia, jednocząc ich  
w pewne kółka towarzyskie. Życie naszych 
ortodoksów jest tak ściśle skojarzonem  
z religją, że każdy objaw duchowy nie ma 
innego punktu wyjścia, tylko w religji.

Kiedyż się żyd zachwyca muzyką, lub 
rozwesela tańcem? – przy obchodzeniu 
uroczystości weselnej, wedle prawa Moj-
żesza i Izraela! Co znaczy u niego śpiew? 
– hymny religijne w synagodze, lub przy 
uczcie sobotniej! (zemiros*). Kiedy działa 
nań nektar Bachusa? – przy obrzędach 
religijnych, jak niemniej w święto Purym 
i Symchas tora! I tak towarzyskość nawet 
reprezentowaną bywa u nich jedynie  
w religji, to jest za pomocą łącznego od-
prawiania modlitwy.

Przechodzącemu ulice żydowskie 
nasze w dzień sobotni lub świąteczny, 
różne przez głowę przesuwają się myśli. 
Tu Janus zamknął swą świątynię – gwar 
uliczny ucichł zupełnie, a zgoda i spokój 
zapanowały: więc ludzie ci jedną wyzna-
wają religję, jednego czczą Boga. Ala co 
znaczą owe pienia pobożne w różnych 
miejscach? – owa służba Boża w oddziel-
nych domach i domkach, tak zwanych 
„Minjanim?”**. Więc różnią się jedni od 
drugich dogmatami wiary? Więc różne 
mają pojęcia o Istocie najwyższej? Bo cóż 
zresztą stoi im na zawadzie, by nie odpra-

GMINA ŻYDOWSKA
CHASYDYZM
SYNAGOGA
MŁODZIEŻ

H. Najmanowicz

** hebr. liczby (מניינים 
l.p. minjan, מניין), 
kworum modlitewne, 
czyli dziesięciu Żydów  
(w owych czasach 
wyłącznie mężczyzn) 
pow. 13 roku życia; tu 
w znaczeniu synagog 
i domów modlitew-
nych różnych grup, 
głównie chasydzkich 
lub po prostu tych 
grup. 

* jid. pieśni (זמירות, 
wym. również zmires), 
głównie szabasowe.

*** JR 11:13.

wszystko nie może mieć miejsca w syna-
godze, przy licznie zebranej publiczności, 
na czele której stoi zarząd, czyli komitet 
synagogalny, rządzący się wedle pew-
nych usankcjonowanych prawideł.

4°. Ponieważ minjanim takie mają 
tylko szczupłe fundusze do rozporzą-
dzenia, przeto i służba Boża nie może się 
odbywać estetycznie, oddziaływać du-
chowo na modlących się. Pierwszy lepszy 
czuje się kompetentnym do odprawia-
nia modlitwy, bo umie przecież robić 
trele i mniema, że zachwyca słuchaczy 
swoim baranim głosem. Ztąd rodzi się 
brak poczucia piękna, brak poczucia dla 
ładu i porządku, o co słusznie obwiniają 
naszych prowincjonalnych współwy-
znawców. Ztąd także brak funduszów 
na upiększenie synagogi i zaprowadze-
nie w niej porządku, a co nas wystawia 
na pośmiewisko i urąganie ze strony in-
nowierców, przypatrujących się nieraz 
naszej służbie Bożej, a zadających nam 
pytanie: „Czy nie stać to, takiej gminy na 
lepszy porządek, ażeby domy modlitwy 
odpowiadały warunkom bardziej este-
tycznym?”.

5°. Wzrastająca młodzież, która od 
dzieciństwa przyzwyczajając się do jed-
nych i tych samych ludzi, w których oto-
czeniu żyje, i nie ścierając się z ludźmi 
innego sposób myślenia, wyrasta dziko** 
prawie, lgnie do obyczajów swego kółka, 
nie wie nawet o czemś lepszem, i staje nie-
mal się niedołężną, czasem i idjotyczną.

6°. Oprócz tego wszystkiego, jest to 
rzeczywiście ujmą dla samej religji, hańbą 
dla synagogi i większych domów modli-
twy, aby te miały świecić pustkami przez 
rok cały, podczas kiedy prywatne lokale 
są przepełnione ku chwale Bożej. Nie-
odwiedzający synagogi nazwanym jest 
przez talmudystów „złym sąsiadem”.

Nakoniec słówko jeszcze pod wzglę-
dem ekonomicznym.

7°. W mieście naszem znajduje się 
około 50-ciu minjanim, a licząc utrzy-

kające dla gminy z wspomnionych minja-
nim? – zapyta niejeden z naszych czytel-
ników. Oto, wyliczymy niektóre:

1°. Skargi i utyskiwania ze strony wie-
lu członków gminy na wysokość składki 
etatowej. Tacy bowiem, którzy przez rok 
cały modlą się w swojem kółku, w „min-
jan”, i nigdy do synagogi nie przychodzą, 
gdy mają zapłacić jakąś summę do skład-
ki gminnej, uważają, to po prostu za cię-
żar nałożony, któremu mimowoli ulegać 
muszą. Jeżeli im powiesz: przecież gmina 
ma swoje potrzeby – utrzymywanie sy-
nagogi, Bethamidraszów, rabina, kantora, 
i t. p. oni ci na to odpowiedzą: „A czy ja 
przychodzę kiedy do synagogi? czy słyszę 
ja kiedyś głos kantora? czy widzę ja kiedyś 
rabina? Wszak i mój minjan wiele mnie 
kosztuje!”. Więc nie chodzą, nie słyszą  
i nie widzą, i wszystkie prawie ich zmysły 
są jakby obumarłe dla spraw ogólnych. 
Dla czego? Bo ich „minjan” paraliżuje!

2°. Odosobnienie to rodzi rodzaj od-
rętwienia i indyfferentyzmu dla każdej 
kwestji ogółu dotyczącej; dla tego każda 
lepsza myśl musi być zaniechaną, żaden 
projekt pod względem filantropijnym, 
cywilizacyjnym i t. p. zrealizowanym być 
nie może, gdyż, jak to rzekliśmy, nie jed-
nakowy duch ich ożywia, a wpływowi 
obywatele rzadko się z sobą widzą wtedy, 
kiedy nastrój duchowy, przed i po modli-
twie, rzuceniu jakiegoś ziarnka na niwę 
humanitarną najlepiejby sprzyjał.

3°. Niezgoda i niesnaski, jakie są pra-
wie nieuniknione w minianach. Temu 
– wybrany Gaba* (administrator) się nie 
podoba, owemu Baal tefila (odprawia-
jący modlitwę w miejsce kantora) nie 
przypada do gustu; tamten czuje się ob-
rażonym, że otrzymał niestosowną Alię 
(przyzwanie do rodałów) ów wreszcie 
nie kontent z nieodpowiedniej Hakofy 
(obrzęd przy procesji). Wiadomo to bar-
dzo dobrze, jakie rozmiary przybierają 
czasami takie małe na pozór drobnost-
ki, a jakie skutki za sobą pociągają. A to 

* Jidyszowa wymowa 
słowa gabaj (גבאי).

** Chociaż Najmano-
wicz pisał tę kore-
spondencję po polsku, 
w zdaniu o dzikiej 
młodzieży niemal 
chce się mu wożyć 
pod pióro piękne 
żydowskie słowo 
hefker (הֿפקר), 
oznaczajace coś 
bezpańskiego, 
dzikiego, porzuconego 
i bezładnego. Słowo to 
silnie wybrzmiewa  
w prorockim wierszu 
I.L. Pereca z 1906 r. 
Mejn niszt (jid. Nie 
sądź): „O, mejn niszt 
di welt iz a hefker!” 
(O, nie sądź, że świat 
to bezprawie!).
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z powodu braku styczności z ludźmi  
z lepszem obejściem, nauczy się lepiej 
poznać świat. Nowe zamysły filantropij-
ne ujrzą światło dzienne, a stare projekta 
zaniedbane znowu zmartwychwstaną. 
Powstaną ochrony, domy przytułku,  
i inne instytucje dobroczynne. Nie za-
braknie już na to funduszu, bo gmina po-
zyska przecież znaczny dochód przynaj-
mniej rs. 10,000, mogący albo zupełnie 
zastąpić składkę etatową, która w takim 
razie będzie już zbyteczną, lub też, jeżeli 
gmina zechce zostawić dochód etatowy 
jak obecnie – summa ta będzie mogła 
być obróconą na wspomnione instytucje. 
Ale jeszcze jedno pytanie zadadzą nam 
pewnie nasi malkontenci, czyli ludzie bez 
zasad: „Zkąd się zbierze ta summa? Co 
innego, utrzymanie minjanu, co kosztu-
je każdego z 6–10 rubli rocznie, a daje to 
dobrowolnie, wiedząc, że musi się przy-
łożyć do istnienia minjana; modlących 
się zaś w synagodze lub bethamidraszów 
kto zmusi do płacenia? Dobrowolnie nikt 
nie da, więc nie będzie ani grosza”. Ale 
proszę nie zapomnieć, że każda choroba 
ma swoje remedjum. Przypuśćmy, że nie 
ma małych domków dla modlitwy, więc 
każdy się ubiega o miejsce w synagodze 
i bethamidraszu. Miejsca te przez wielki 
natłok konkurentów stają się droższemi, 
a gdyby nawet wszystkie bóżnice i więk-
sze domy modlitwy dostarczały nam 
2000 miejsc, mających być z góry opła-
cone po rs. 5 rocznie, otrzymalibyśmy 
już rs. 10,000. Ale i oprócz dochodów  
z miejsc, to w razie zapełnienia się domów 
modlitwy mogą być i znacznie większe 
dochody, jak np. z Alijos (przyzywania 
do rodałów), a liczba tych Alijos do-
chodzi do 500 rocznie, każda Alja może 
także przynieść 2 ruble minimum (już 
to z tego względu, że przy wielkiej licz-
bie ludności, rzadko kiedy na kogo Alja 
wypadnie), więc znowu rs. 1,000. Oprócz 
tego, przynoszą także i funkcje religijne 
podczas modlitwy, dochód około 1000 

manie lokalu, opał i służba każdego min-
janu w przecięciu przynajmniej na rs. 
250 rocznie, otrzymamy cyfrę rs. 12,500,  
z czego odchodzi dochód wpływający do 
kassy gminnej około rs. 500 (gdyż każdy 
minjan płaci rocznie rs. 15) otrzymamy 
netto około rs. 12,000, suma pokaźna, 
która rok rocznie marnie ginie w mieście 
naszem, nie dla humanizmu, nie dla reli-
gji (owszem, wbrew religji) a tylko dla ka-
prysu, czyli dla tego, że nie umiemy sobie 
radzić; a przecież suma ta mogłaby wiele 
zdziałać na polu filiuitropijnem, i niejed-
nę otrzeć łzę niedoli!

– Ale przecież całe miasto się nie 
zmieści w synagodze* i w większych be-
thamidraszach? – zapyta znów nie jeden 
z tutejszych pessymistów, przyzwyczajo-
nych obalić każdy najlogiczniejszy nawet 
projekt, jednem poruszeniem ramiona-
mi, lub zadaniem jakiegoś pytania, po 
którem, nie czekając odpowiedzi, nieba-
wem się oddalają.

Prawda i to, że wszyscy się tam nie 
zmieścimy, i dajmy na to, że przy za-
pełnieniu wszystkich większych bóżnic  
i bethamidraszów, pozostanie nam jesz-
cze parę tysięcy osób, to mogą przecież 
powstać dla takowych kilka bóżnic więk-
szych, zamiast ogromnej liczby małych 
minjanim a zawsze będzie to z wielką 
korzyścią dla gminy, gdyż i tu dochód 
znacznie przewyższy rozchód. Wiemy 
bardzo dobrze, że urzeczywistnienie 
tego planu napotka wiele trudności, ale 
w każdym razie nie jest to niemożeb-
nem do wykonania, a kwestja przecież 
warta trudu i mozołu, bo rezultat pod 
każdym względom będzie dodatnim: 
ustaną zażalenia na wysokość składki 
etatowej, ustanie indyfferentyzm człon-
ków gminy dla spraw ogółu, ustaną kłót-
nie i niesnaski z minjanów wynikające; 
piękno uszlachetniające serce zapanuje 
i w służbie Bożej, – nie będziemy więcej 
pod tym względem wyśmiewani przez 
inowierców. Młodzież nawpół dzika  

* Według przekazów 
kompleks synagogalny 
przy ul. Jatecznej mógł 
pomieścić ponad 3000 
osób.  

z równą skrzętnością i zabiegliwością 
śledzić powinniśmy i wpływ teatru na 
massy, na ogół prowincjonalny – wpływ, 
który bodaj czy nie wyraziściej, czy nie 
jawniej, czy nie dobitniej jeszcze się ob-
jawia, niż potężny wpływ prassy i dzien-
nikarstwa.

Ta to właśnie okoliczność skłania mię 
do zastanowienia się na chwilkę nad dzia-
łalnością goszczącego u nas w Lublinie 
teatru, którą to działalność atoli, li-tylko 
ze stanowiska judaistycznego rozpatry-
wać będę. Pragnąc w korrespondencjach 
swoich objąć, że tak rzekę, cały krąg życia 
i stosunków prowincjonalnych, uważam 
za swój obowiązek nie spuścić z uwagi  
i teatru. Rozejrzyjmy się tedy na chwilkę 
w tym przedmiocie.

Towarzystwo artystów dramatycz-
nych pod dyrekcją p. Maksymiljana Ko-
pystyńskiego pozostające, gości u nas  
w Lublinie od miesiąca Września r. z.,  
i w ciągu tego czasu do dnia dzisiejszego 
dało przedstawień 132*. Naturalną jest 
rzeczą, że między tylu przedstawieniami, 
między tylu i tak różnorodnemi sztuka-
mi, nie rzadko zdarzało się, że na scenie 
widzieć nam przychodziło typy żydow-
skie mniej lub więcej skarykaturowane, 
mniej lub więcej śmieszne, ze wszelkiemi 
ich wadami i słabostkami, z ich ułomno-
ściami i przywarami. Że typy te zawsze 
prawie, a nawet, rzec można, wyłącznie 
przedstawiają żydów z najgorszej ich 
strony, że uprzytomniają i obrazowują 
przed oczami widzów same ujemne oso-
bistości, samych lichwiarzy wysysających 
ostatnią kroplę krwi z poczciwej braci – 
szlachty, samych tylko arendarzy, propi-
natorów, lub pachciarzy, rozpajających** 
nasze chłopstwo i otumaniających stan 
nasz mieszczański, oraz klassę rękodziel-
ników miejskich – to już bynajmniej nie 
jest winą teatru, który gotowy, przygoto-
wany dlań materjał żywcem przed oczy 
widza uplastycznia. Wina to już raczej 
dramaturgów i powieściopisarzy, owej 

rs., a nareszcie domy modlitwy mogły-
by być zaopatrzone zawsze w świece od 
obchodzących rocznice swych rodziców 
i krewnych, a zdaje się, że w takim razie 
nie będzie dnia, bez kilku rocznic. Otóż 
wszystko, co przemawia za ważnością 
tej kwestji, i za zrealizowaniem projek-
tu zniesienia minjanów. Słowem, jest to 
kwestja, która powinna zaprzątać umy-
sły dobrzemyślących członków naszej 
gminy. Obowiązek początkowania w tem 
dziele ciąży na zarządzie gminy; a że to 
trudna praca dla trzech tylko członków 
składających dozór bóżniczy, powinni 
oni najsamprzód ustanowić komitet sy-
nagogalny z 30 członków, któryby urze-
czywistnieniem planu, jak i pózniejszem 
zarządzeniem domami modlitwy, szcze-
rze się zajmował.

Że słowa moje w niniejszej korrespon-
dencji będą grochem o ścianę – o tem 
wcale nie wątpię. Byłoby tylko do życze-
nia, aby i przyczyny tamujące zrealizo-
wanie tej myśli, były także wyłuszczone 
w piśmie niniejszem, i podane pod sąd 
opinji publicznej do osądzenia, w czem 
właśnie leży owa niemożliwość wykona-
nia: czy w niekonsekwencji tego projektu, 
czyli też poprostu w niezaradności i nie-
dbałości naszej?

H. Neumanowicz

•

„Izraelita”, nr 19 (17 maja 1877), s. 155.

Lublin, dnia 10 Maja 1877 r.
Jeżeli śledzimy, i słusznie, wpływ pra-

ssy perjodycznej i w ogóle dziennikarstwa 
naszego na wyrobienie pojęć o współ-
wyznawcach naszych; jeżeli wpływ ten, 
o czem na każdym przekonywamy się 
kroku, dodatnio lub ujemnie oddziaływa 
na owo wyrobienie się sądu o zwycza-
jach i obyczajach, o życiu i stosunkach,  
o wadach i przywarach (rzadziej już  
i o zaletach) tego „ludu-tułacza” – toć 

PRASA
TEATR
ANTYSEMITYZM
TOLERANCJA

Maksymilian   
  Kopystyński
Zygmunt Sarnecki
Władysław Ludwik   
  Anczyc
Adam Asnyk
Jasieński
Zołopiński
Jakub Goldszmit

* Ponad 16 przedsta-
wień miesięcznie!

** dawn. rozpijać.
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elementa i postacie żydowskie, przed-
stawiono na scenie tutejszej w sezonie 
ubiegłym następne: „Majster i czeladnik”, 
„Gałganduch czyli trójka hultajska”, „Żyd 
w beczce”, „Febris Aurea” Zygmunta Sar-
neckiego (3 razy), „Emigracja chłopska” 
Wł. L. Anczyca” (12 razy), oraz oryginal-
ny dramat El…y'ego (D-ra Asnyka) p. n. 
„Żyd” (dwa razy).

We wszystkich tych sztukach akto-
rowie i aktorki grą swoją na pochlebne 
zasłużyli zaznaczenie. Nie przeszkadza 
to nam atoli prosić Dyrekcji teatralnej, 
aby z repertuaru swego wyrzucić raczy-
ła przestarzałą już farsę „Żyd w beczce”*, 
jakkolwiek bowiem i p. Jasieński (kupują-
cy beczkę) i p. Zołopiński dobrem i udat-
nem odegraniem ról swoich potrafili roz-
śmieszyć publikę, to jednak farsa ta dziś 
już nawet i dla paradyzu** zwietrzałą się 
stała. Ot i wszystko, cośmy o działalności 
teatru tutejszego odnośnie do sztuk tego 
rodzaju powiedzieć mieli. Wypada nam 
tylko jeszcze na zakończenie wyrazić ży-
czenie, aby dyrekcja i w przyszłej swojej 
działalności tej samej zechciała trzymać 
się zasady, a towarzyszyć jej za to będzie 
zawsze należne uznanie zdrowo myślą-
cych jednostek i całego ogółu.

Jakób Goldszmit

•

„Izraelita”, nr 26 (6 lipca 1877), s. 210-
211.

Lublin, w Czerwcu 1877.
Pewnie czytaliście, panie redaktorze, 

sławetny pamflet jakiegoś Bychawjaka  
w Kolcach Nr. 24., który zamiast tylko 
kolć, chłosta niemiłosiernie całą gminę 
izraelską tutejszą za to, że na wieczór mu-
zykalno-amatorski na rzecz pogorzelców 
Bychawy***, nie zgromadziła się w teatrze.

Nie odpowiedzielibyśmy na ten arty-
kuł, gdyby nie dotyczył się ważnej kwestji 
– z dobroczynności naszej gminy. Zamil-

„braci naszej po piórze”, którzy z bardzo 
małym wyjątkiem, nie dorośli jeszcze do 
tego, aby niemniej wyprowadzać na sce-
nę nieraz i typy dodatnie żydowskie, – 
którzy błędnie sądzą, że szykanowaniem 
pewnych, z każdym dniem zmnieszają-
cych się, i przez swych własnych nawet 
współwyznawców potępianych warstw, 
czy raczej stanów, anormalnie wśród ży-
dów wytworzonych, oddają tem jakąkol-
wiek społeczeństwu swemu przysługę, 
nie pomni na to, że prawda i sprawiedli-
wość wymagają, aby obok karcenia wad 
i chłostania zdrożności, niemniej i ujaw-
niane dodatnich czynów miało miejsce. 
Dla nas najważniejszą rzeczą jest to, aby 
przy wystawianiu podobnych sztuk na 
scenie, intelligentniejsi izraelici nie po-
trzebowali się rumienić, aby artyści nie 
pstrzyli myśli i postaci autora, jak to 
często bardzo się dzieje, niepotrzebnemi 
własnego pomysłu dodatkami, które to 
dodatki, wywołując zawsze prawie okla-
ski gawiedzi dla aktora, z drugiej strony 
dają bezpotrzebny materjał do wzajem-
nych międzywyznaniowych waśni, nie-
checi i zjadliwych częstokroć przekąsów. 
Wyznam szczerze, że pod tym względem, 
t. j. pod względem poważnego trakto-
wania sztuki, i sumiennego a należytego 
spełniania swych obowiązków, truppa 
p. Kopystyńskiego może służyć za wzór 
dla innych prowincjonalnych dyrekcyj 
teatralnych, a zdanie nasze tem większej 
wagi dla czytelników „Izraelity” byćby 
powinno, o ile, że prowadząc rubrykę 
krytyki teatralnej w „Echu”, a nierzadko  
i w pismach miejscowych, z samego 
już obowiązku naszego śledzimy pilnie 
wszystkie fazy działalności rzeczonej dy-
rekcji. Fakt ten tem bardziej na uwagę 
zasługuje, ile, że miejscowa intelligencja 
żydowska zupełnie obojętnie zachowuje 
się dla teatru i odnośnie sceny i jej po-
wodzenia dość chłodno i na uboczu się 
trzyma.

Ze sztuk tedy, do których wchodzą 

** Najwyższa galeria  
w teatrze przeznaczo-
na dla ubogiej lub 
niewyrafinowanej 
publiczności.

* Sztuka autorstwa 
Aleksandra Ładnow-
skiego, aktora, 
dramatopisarza  
i reżysera urodzonego 
w Lublinie (1815-
1891).

*** Rzecz dotyczy 
wielkiego pożaru 
Bychawy z 1877 roku, 
który niemal 
doszczętnie spalił mia-
steczko.
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H. Najmanowicz

zgoła ograniczeń zastosować nie można? 
Pomimowoli przychodzą nam tu na pa-
mięć techniczne wyrazy kabalistów: „Tu 
chazy ma bein!” (Chodź, patrz różnicę!).

Talmud, ten okrzyczany Talmud, 
przed 20-ma wiekami jeszcze nie znał 
różnicy wiary w dobroczynności, a w na-
szym 19-ym stuleciu, kiedy tyle prawią  
o cywilizacji, emancypacji i tolerancji, na-
potykamy taką np. Wiadomość: „Na po-
gorzelców Bychawskich złożył p. B. G. S. rs. 
3. wyłącznie dla chrześcjan” (Patrz Gazetę 
lub. N-er ostatni).

– Ale teorja to co innego – powie nie-
jeden – a w praktyce rzeczy inaczej się 
mają!

Przepraszam! – Gdzież tak wielka licz-
ba pod brzemieniem nędzy upadających 
rodzin i biednych jednostek żydowskich 
w mieście naszem znajduje swe utrzyma-
nie, jeżeli nie w miłosierdziu zamożniej-
szych członków gminy? Czy nie wyzna 
każdy chrześcjanin, kto kiedykolwiek do 
drzwi izraelity w celu filantropijnym za-
stukał, że zawsze i serce i szkatułę zastał 
otwarte? Zajrzyjcie-no do budżetu ja-
kiegokolwiek żyda, choć z klasy średniej,  
a nie do uwierzenia cyfry figurujące w ru-
bryce „Cedoko” lub „Gemilas chasodym” 
t. j. „Dobroczynność”, lub „Pożyczka bez 
procentów” w zadziwienie was wprawią!

– Ale czemuż się żydzi lubelscy – zno-
wu zapyta bychowicki, – tak biernie za-
chowali względem Bychawian?

Nieprawda, szanowny panie, gmina 
lubelska na pierwszą wieść o pożarze  
w Bychawie, pośpieszyła z pomocą i wy-
słała natychmiast kilka tysięcy funtów 
chleba; następnie wpłynęły ofiary pie-
niężne.

Przyznaję nawet, że ta pomoc ze stro-
ny żydów lubelskich wiele zostawia do 
życzenia, stosunkowo bowiem powin-
naby być większą; ale to więcej zależy od 
gorliwości kwestarzy, aniżeli od ofiaro-
dawców. Lecz żydzi prości, z gminu, nie 
manifestują, nie trąbią, nie lubią rozgło-

czelibyśmy o nim zupełnie – stosując się 
w tej mierze do znanej rady króla Salo-
mona – gdyby artykuł ten nie zawierał 
pewnej dozy fałszu, i gdyby nie trącił 
międzywyznaniową niechęcią.

Wielką zdradziłeś panie Bychowiaku, 
nieznajomość żydów w ogóle, a lubel-
skich w szczególe, jeżeli utrzymujesz, że 
kiedy chodzi o geld*, tam solidarność zni-
ka, i że cała ta hałastra, nie daje biednym 
ani piastra**. Fałsz! wierutny fałsz! Soli-
darności, co prawda, niema u nas nawet 
wtedy, kiedy nie idzie o geld, ale wspie-
ranie biednych i podupadłych, karmienie 
głodnych, odziewanie nagich, dochodzi  
u żydów, rzec można, do poświęcenia, do 
abnegacji***.

Ze stanowiska religijnego gdy się na 
to zapatrujemy, widzimy dobroczynność 
między pierwszemi obowiązkami religji. 
Pierwszy zaraz paragraf w księdze „Szul-
chan Aruch Jore Dea”**** (zbiór przepisów 
religijnych) w rozdz. 247 o „Dobroczyn-
ności”, brzmi jak następuje: „Kto się ocią-
ga od dobroczynności, ten winien być 
uważany jako bałwochwalca”.

Religja mojżeszowa nie zna w do-
broczynności nawet różnicy wiary, co 
dowodzi znowu następujący ustęp  
z wspomnionego miejsca, w rozd. 251, 
(§ 1-szy.): „Żyda przekraczającego jaw-
nie przepisy religijne, a niechcącego się 
poprawić, nie mamy obowiązku wspie-
rać; biednych zaś innego wyznania obo-
wiązani jesteśmy utrzymywać, zarówno 
z biednymi izraelskimi”. Przepis ten po-
chodzi z Talmudu redagowanego przed 
2,000 laty, kiedy jeszcze Chrystyjanizmu 
nie było, a pod słowami innego wyzna-
nia (akum) rozumiano tylko pogan. Czy 
nie dowodzi to niezmiernej tolerancji 
talmudystów, jeżeli każą nam rozciągać 
dobroczynność nawet nad poganami? 
Cóż dopiero mówić o chrześcjanach, któ-
rzy, wedle późniejszych gaonów, nie po-
winni wcale być uważani za ludzi innego 
z nami wyznania, i do których żadnych 

* Pieniądze.

*** Zaniedbywanie 
własnych potrzeb.

**** Szulchan aruch, 
hebr. Nakryty stół, 
dzieło Józefa Karo 
(1488-1575), 
najważniejszy kodeks 
religijny judaizmu. 
Jore dea (hebr. 
Nauczyciel wiedzy) to 
tytuł drugiej części 
tego dzieła. 

** Moneta bilonowa.
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Pogresiści nasi, acz szczupła ich garstka 
w mieście naszem, o ile im czas pozwala, 
odwiedzają często przybytek Talji i Mel-
pomeny, i wspierają sztukę. Nakoniec, 
zapewniam tych czytelników, którzy 
czytając korrespondencję p. Bychawiaka 
w Kolcach, mogli sądzić, iż na tem przed-
stawieniu wcale żydów nie było, że prze-
ciwnie, zauważyliśmy tam sporą liczbę 
żydów, już to w lożach, już w pierwszo-
rzędnych krzesłach, a także na parterze  
i galerji, a między naddatkami znajduje 
się także wiele żydowskich naddatków. 
Jako obecni na widowisku, zauważyliśmy 
także, że stał na przeszkodzie dzień so-
botni, w którym to dniu konserwatyści 
tak dalece unikają kupna i sprzedaży, że 
nawet biletu w sobotę nie kupują.

Widzieliśmy także, że po skończeniu 
sabatu zgłosiło się wielu z tej klasy ludzi 
do kasy, lecz biletów już nie było. Bądź 
co bądź, nieodwiedzanie teatru przez 
żydów jest wynikiem przesądu, nigdy zaś 
nie może być brane za symptom braku 
humanizmu. Pisarze! krytycy! publicyści! 
tej cechy charakteryzującej żydów, tej je-
dynej choćby zalety, nie zabierajcie nam. 
Zostawcie nam przynajmniej – Dobro-
czynność!…

H. Neumanowicz
P. s. Spodziewamy się, że pisma w Lu-

blinie wychodzące, przedrukują niniejszy 
artykuł, lub przynajmiej streszczą takowy. 
Myśmy go dali w Izraelicie, jako w piśmie 
specjalnem.

•

„Izraelita”, nr 29 (27 lipca 1877), s. 
233-234.

Lublin, d. 10 Lipca 1877 r.
Rozmyślnie nie donosiłem wam ani 

o klęsce pożarowej w Bychawie, ani  
o przedstawieniu amatorskiem na rzecz 
nieszczęśliwych owych pogorzelców,  
(z których ¼ przeszło są naszymi współ-

su, ale dają, każdy wedle możności, a na-
wet więcej, a czynią to wszystko w myśl 
słowa Ewangelji: „Niech nie wie lewica, co 
czyni prawica”…

– Ale czemuż nie brali żydzi lubelscy 
udziału w przedstawieniu amatorskiem 
na rzecz pogorzelców?

To już inna zupełnie kwestja, wyma-
gająca ogólnego wyjaśnienia.

Otóż, w Lublinie panuje przeważnie 
żywioł chassydowski, a u tej klasy żydów 
zgromadzanie się mężczyzn z kobietami, 
przysłuchiwanie się śpiewom kobiety, 
i przypatrywanie się scenom roman-
tycznym, jest wielkim grzechem, gdyż 
wszystko to szkodliwie oddziaływa na 
imaginację, przyczem obyczajowość wie-
le cierpi. Moralność zyskana na scenie – 
twierdzą chassydzi – jest niczem, w obec 
straty moralnej, jaką mimowoli ponosi 
wyobraźnia nasza. Tej przesadnej zasa-
dy, dla miłego spokoju, trzymać się musi 
cała klassa, uchodząca za zachowawczą, 
niechcąca się narażać na nieprzyjemno-
ści ze strony tych zelotów, tak dalece, że 
ortodoksi nasi za żadną cenę nie daliby 
się namówić, by tu w Lublinie odwiedzi-
li teatr, co zaś chętnie czyni wielu z nich 
w Warszawie, lub za granicą, gdzie oko 
chassydowskie ich nie śledzi. Nieraz się to 
zdarzyło, że chrześcjanie rozdzielili bilety 
między żydów na przedstawienie jakieś 
na cel filantropijny, a najzagorzalsi nawet 
chassydzi nabyli takowe, lecz miejsca ich 
w teatrze zostały niezajętemi. Żydzi – 
mówią oni – nie potrzebują zabawy dla 
wspierania bliźnich, wspierają oni bez-
pośrednio… Nazywajmy to jak chcemy, 
przesądem, ciemnotą, zacofaniem, ale 
nigdy piętnować ich nie możemy mia-
nem „nielitościwych”, lub pomawiać ich  
o brak poczucia dobroczynnego. Ten 
stan rzeczy niestety, nie może się zmienić, 
dopóty, póki oświata nie zajaśnieje całym 
swoim blaskiem w ciemnych zakątkach 
naszych spółwyznawców i chmury prze-
sądów nie znikną z horyzontu ich życia. 

BYCHAWA
POŻAR
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Maksymilian  
  Kopystyński
A. Kordelas
Korzeniowski
Jakub Goldszmit

cą najmniejszej wątpliwości jest okolicz-
ność, że gdzie chodzi o otarcie łez niedoli, 
tam ludność izraelska przyjmuje zawsze 
udział czynny i chętny. I właśnie niezgro-
madzenie się na wieczór muzykalno-dra-
matyczny, o którym mówa, niższej klassy 
izraelitów tutejszych (jedynie bowiem 
galerja i tak zw. „paradyz” przez żydów za-
jętemi nie były – w krzesłach zaś i lożach 
naliczyliśmy do kilkudziesięciu izraelitów, 
co znowu nie jest rzeczą tak małej wagi) 
– zupełnie inne miało źródło. Źródłem 
zaś tem była ta okoliczność, że dzień  
i data przedstawienia (z powodu cią-
głych zmian w personelu przyjmujących 
udział amatorów) kilkakrotnie zmienia-
nemi, a nawet i odwoływanemi były, tak 
że o stanowczej dacie przedstawienia, 
publika zaledwie na dwa dni przed sa-
mem przedstawieniem się dowiedziała. 
Dla tej to przyczyny i ludność biedniejsza 
żydowska, przeważnie bardziej oddaloną 
część miasta (ghetto) zamieszkująca, i po 
większej części nieczytająca jeszcze pism 
miejscowych, mogła bardzo łatwo nie 
wiedzieć wcale, o dać się mającem przed-
stawieniu, tembardziej zaś o celu, w jakim 
takowe urządzone zostało. Prawda, że  
i przeciwko temu przedsięwzięte zostały 
środki odpowiednie przez urządzających 
ów wieczór. Mianowicie, na naradzie  
w lokalu redakcji „Gazety Lubelskiej” od-
bytej (z inicjatywy i staraniem której, całe 
to mozolne przedstawienie do skutku 
doprowadzone zostało), oraz na wniosek 
czynnego członka komitetu Bychawskie-
go, sędziego gminnego Korzeniowskiego, 
postanowiono, aby paręset biletów par-
terowych i galerjowych wręczyć na ręce 
rabina tutejszego, dla rozprzedaży tako-
wych między izraelitów z niższej klassy. 
Delegację do rabina składać mieli: jeden 
ze współredaktorów „Kurjera Lubelskie-
go” oraz uniżony wasz korrespondent. Że 
szan. rabin byłby chętnie zadość prośbie 
tej uczynił, to najmniejszej wątpliwości 
ulegać nie może. Tymczasem, nad spo-

wyznawcami), ani wreszcie o rezultacie 
choćby materjalnym, jaki przedstawie-
nie to nieszczęśliwym przyniosło w da-
rze. Nie donosiłem dla tego, że pożary, 
nieszczęściem, są dziś u nas na porząd-
ku dziennym, i że szczegółów wszelkich  
o takowych, z pism miejscowych dowie-
dzieć się można. Gdy jednakże sprawa 
owego przedstawienia amatorskiego tak 
obszerne przybrała rozmiary, że, pominę 
już rozliczne miejscowe opowieści i in-
terpretacje, oraz uwagi w pismach tutej-
szych pomieszczane, przeniosła się ona 
również na szpalty czasopism warszaw-
skich; gdy nadto, w odparciu pamfletu 
p. Bychawiaka zamieszczonego w Nr. 24 
„Kolców” p. Nejmanowicz wydrukował 
w Nr. 26 „Izraelity” korrespondencję,  
w której atoli jednostronnie tylko roze-
brał kwestję w mowie będącą – z tych 
tedy powodów uważam sobie za obo-
wiązek dorzucić i swoje w tej mierze 
wyjaśnienie, które, o ile sądzę, nietylko 
dla łaskawych czytelników „Izraelity”, ale 
dla szerszego koła nieuprzedzonej a bez-
stronnej publiki tutejszej nie będą bez 
interessu.

Nie myślimy wcale zaprzeczać temu 
faktowi, że współwyznawcy nasi tutej-
si obojętnie zachowują się dla teatru, 
oraz, że odnośnie sceny i w ogóle sztuk 
pięknych, dość chłodno i na uboczu się 
trzymają. Fakt ten jawnie nawet zazna-
czyliśmy świeżo w niniejszem piśmie,  
w sprawozdaniu z działalności truppy 
dramatycznej p. Kopystyńskiego, po-
mieszczoneni w Nr. 19 „Izraelity” za r. 
b. Fakt ten zresztą, już po wydrukowa-
niu powyższego naszego sprawozdania, 
znalazł swe potwierdzenie na koncercie 
wokalno-instrumentalnym, danym w Lu-
blinie przez wychowańca konserwator-
jum st. Petersburgskiego, p. A. Kordelasa, 
izraelitę, wsławionego już w świecie mu-
zykalnym, na który parę zaledwie osób 
z liczby jego współwyznawców zgroma-
dzić się raczyło. Rzeczą atoli nie ulegają-
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sumiennie zadanie swoje chciał spełniać, 
nie zamieszczałby paszkwilów jadem i źle 
ukrytą prywatą trącących. Tu wreszcie, 
jakiś niby potomek starożytnego rodu, 
którego genealogji atoli nie szukajcie  
w Niesieckim, ani w Paprockim**, obrażo-
ny za to, że na pierwszem nie postawiono 
go miejscu – czerni i miota się na mnie-
manych sprawców tego, naturalnie, po za 
oczami. Tam w końcu, redaktor pewnego 
pisemka, niby to bezstronnie redagowa-
nego, podstępnie chociaż stara się… 

Ale pocóż będziemy mnożyć przy-
kłady tego rodzaju? Do czego one nas 
w końcu doprowadzić mogą? Pogląd 
pewnej części naszej publiczności chrze-
ścjańskiej na żydowskich pracowników 
pióra streściliśmy już dostatecznie w kor-
respondencji naszej w Nr. 12 „Izraelity” 
za r. b. pomieszczonej; więc dodać nam 
tylko jeszcze wypada, że wszystkie te za-
wiści i zazdrości, te waśnie i oszczerstwa, 
odbywają się pokątnie, anonimnie, i sa-
mem już tem zdradzają haniebne źródło, 
z którego płyną; w ciemnościach bowiem 
jedynie wszelki brud, kał i zbrodnia się 
wylęgają – prawda zaś nie boi się jawno-
ści i światła. 

Uczmy się wzajem, wytykajmy sobie 
wzajemne błędy i wady, ale czyńmy to 
z miłością i pewną chociaż dozą życzli-
wości – bezmyślną zaś szykanę i osobi-
ste napaści zostawmy tym, którzy sami 
bojąc się pręgierza opinji publicznej,  
w cieniach i pod osłoną nocy się kryją. 
Tyle tylko mieliśmy do wypowiedzenia.

Jakub Goldszmit

•

„Izraelita”, nr 35 (7 września 1877), s. 
283.

Lublin, d. 28 Sierpnia 1877 r.
W czasie mej letniej wycieczki w oko-

lice nad-Wieprzańskie, zakomunikowały 
mi osoby poważne fakt, który godzien 

dziewanie nasze, ów p. współredaktor 
„Kurjera” pomimo, że chętnie przedtem 
mandat swój przyjął, i pomimo tego, że 
dwukrotnie naznaczał termin do pój-
ścia – zręcznie bardzo wywinął się z tego,  
i w ostatniej już prawie chwili, jak to mó-
wią, urządził drapaka. Czy było to zro-
bione z tej przyczyny, że urządzeniem 
przedstawienia zajmować się raczyła 
bezinteresownie redakcja „Gazety”, czy 
też było to rozmyślnie uplanowane dzia-
łanie, w tym celu, aby jak najmniejsza 
ilość żydów w teatrze się zgromadziła 
– o tem już chyba jeden Pan Bóg i sam 
ów p. współredaktor wiedzieć może. 
Tyle tylko na usprawiedliwienie żydów 
tutejszych dodam, że sam autor niniej-
szej korespondencji, nie tylko że dość 
sporą liczbę biletów współwyznawcom 
swoim rozprzedał, ale nadto, w imieniu 
ich wniósł do komitetu kilkanaście rubli 
naddatków, zebranych u swych współ-
wyznawców.

Na zakończenie, jeszcze jedno słów-
ko w tej kwestji niech mi wolno będzie 
dodać.

Istnieją w Lublinie osobistości, dla 
których wszystko, co tylko żydowskie 
– prawdziwą solą jest w oku. Niektóre  
z tych osobistości (dodajmy jednak, że na 
szczęście są one nieliczne) nienawiść tę 
przeciwko żydom żywią bynajmniej, nie 
z zasady, ale poprostu gwoli osobistych 
swych niepowodzeń i materjalnych inte-
resów. Tam np. ktoś z podrzędniejszych 
uczniów Eskulapa, szumnie „doktorem” 
się tytułujący, wylewa żółć swą na żydów 
za to, że nie wzywają go na porady lekar-
skie do domów izraelskich tutejszych, 
pomimo, że, w swojem przekonaniu, 
uważa się on za sobowtór Chałubińskie-
go*. Owdzie, jakiś pisarczyk, oburzony za 
to, że redakcja pewnego pisma artykuł 
jego „w kwestji żydowskiej” umieściła  
w swoim… koszu, zżyma się za to na ży-
dów i na wszystko w humorystyczno–sa-
tyrycznym organie, który to organ, gdyby 

* Tytus Chałubiński 
(1820-1889), biolog, 
lekarz, filozof 
medycyny, pierwszy 
lekarz polskiego 
pochodzenia, który 
zyskał światową sławę.

** Kasper Niesiecki 
(1682-1744), 
Bartłomiej Paprocki 
(1540-1614), 
heraldycy i genealo-
dzy polscy, autorzy 
znanych herbarzy.
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pani z bratem, pożegnawszy się z gospo-
dynią domu i obecnymi swoimi, oddalała 
się, celem powrotu do domu – pan X., 
ustrojony w pantofle, pończochy, dłu-
gi paletot, i pogięty kapelusz na głowie,  
z gitarą w ręku, wybiegł z sąsiedniego po-
koju, i w szalonych podskokach, podry-
gując, natrząsając się wielkim głosem, 
a ze śmiechem pozostających, zainto-
nował: „Majufes”. Pani B. wraz z bratem, 
nie zwracając na to uwagi, pożegnawszy 
obecnych, wyjechała, a pan X. od nie-
dowarzonej młodzieży zbierał laury za 
koncertowo (jak zapewniali) odśpiewany 
i odtańczony „Majufes”. Kilka osób star-
szych, obecnych tej produkcji, z oburze-
niem na takie postąpienie, oddaliło się, 
lecz niestety, gospodarstwo domu, które 
mianuje się być przyjaciółmi sąsiada-izra-
elity, a którego córka u nich wieczór spę-
dziła, nie tylko iż wybryku pajacowskiego 
pana X nie skarciła, lecz nadto zachwyco-
na było mistrzowskiem naśladowaniem 
gestów i ruchów żyda.

Sądzę, iż fakt ten komentarzy nie 
potrzebuje, winienem tylko tu dodać, 
że my, chrześcjanie, tak zamieszkali  
w pomienionej okolicy, jako też i ci, któ-
rzy czasowo tam się znajdowali i znajdu-
ją, postępowanie takie uważamy za nie-
godne, i że z temi „cyrkowemi hecami”  
i z tą „pajacowizną”, jakiej pan X. dopuścił 
się, nic wspólnego mieć nie chcemy i nie 
mamy, uważając, że pan X. nie umiejąc 
uszanować gościa domu, w jakim i sam 
był gościem, sam na szacunek nie zasłu-
guje, przyczem udowodnił zupełnego 
braku wychowania, jakie po człowieku 
zajmującym jego stanowisko, wymagać-
by należało.

Otóż, panowie ci, jako nie umiejący 
szanować drugich, ich przekonań reli-
gijnych, obrzędów i t. d., nie zasługują, 
ażeby znajdowali się w zacnym i roz-
sądnym towarzystwie ludzi poważnych, 
lecz ażeby, jako źle wychowane dzieciaki,  
z towarzystwa, aż do chwili poprawy, wy-

jest być pomieszczonym w tem piśmie, 
i który powinien być powtórzonym 
przez wszystkie pisma krajowe, jako wy-
raz ogólnego oburzenia, i jako dowód, 
że tak cała okolica danej miejscowości, 
jako także i okolice dalsze w kraju całym, 
postępowanie tego rodzaju, nie tylko nie 
pochwalają, lecz nadto z całym oburze-
niem potępiąją.

W okolicy pomienionej zamieszkuje 
pewna rodzina wyznania mojżeszowe-
go, która, jako należąca do liczby bar-
dzo ukształconych, tak pod względem 
moralnym, jako też intellektualnym, nie 
tylko, że z sąsiadami i duchowieństwem 
chrześcjańskim ma stosunki sąsiedzkie, 
lecz nadto wszędzie bywa, i również  
u siebie w swoim domu, sąsiadów i przy-
jaciół chrześcjan przyjmuje, ciesząc się 
ogólnem poważaniem, jako ludzie prawi 
i uczciwi. Otóż, córka tego domu izrael-
skiego, młoda mężatka, osoba bardzo 
ukształcona, będąca prawdziwą ozdobą 
tej okolicy, ciesząca się przyjaźnią ser-
deczną kilku okolicznych obywatelek, 
wraz z bratem swoim, młodzieńcem, 
również ukształconym człowiekiem,  
i będącym, jak to mówią, „très bien”*,  
a zajmującym się zarządem majątku swe-
go ojca – piśmiennie zaproszona, przy-
była w odwiedziny do pewnego domu 
obywatelskiego, w sąsiedztwie będącego, 
gdzie zastała dosyć liczne, a zawsze tam 
znajdujące się wesołe towarzystwo. Po 
herbacie, gdy młodzieży zabrakło już ma-
terjału do zabawy, syn gospodarza zbliżył 
się w obec kilku innych osób do owej 
młodej mężatki (izraelitki) i zapytał: „Czy 
pani pozwoli – ażeby pan X. zaśpiewał  
i zatańczył »Majufes«?”.** Na to zapytanie 
niezwłocznie otrzymał od zagadniętej 
następną odpowiedź: „Widziałam już do-
syć błazeństw w różnych cyrkach – mogę 
więc i tu na jedno więcej popatrzeć się”.

Po takiej odpowiedzi, pan X. namy-
ślił się i zapropo nowanego śpiewu nie 
wykonał; – lecz w chwili, w której owa 

* fr. bardzo dobrze, tu 
w znaczeniu kogoś 
wykształconego  
i obytego. 

** Początkowo 
żydowska pieśń 
szabasowa rozpoczy-
nająca się od słów „ma 
jafit” (hebr. jakżeś 
piękna [słowo 
„szabat” jest rodzaju 
żeńskiego]), następnie 
pozbawiona pierwot-
nego znaczenia  
i kontekstu ulubiona 
muzyka rozrywkowa 
szlachty polskiej, 
skoczna melodia 
kojarząca się  
z żydowskością (czy 
wręcz pseudo-żydow-
ska); Żydzi majufes 
często oceniali jako 
obraźliwą parodię 
żydowskiej muzyki 
(zjawisko bywa 
porównywane przez 
badaczy do tzw. 
blackface), przez co 
straciła swoje miejsce 
w szabasowym 
repertuarze. Jidyszowy 
neologizm „majufe-
snik” oznaczał Żyda 
starającego się 
przypodobać 
nie-Żydom. 
Więcej o fascynującej 
historii majufes 
zobacz w artykułach 
Chone Shmeruka, 
Mayufes: A Window 
on Polish-Jewish 
Relations, „Polin: 
Studies in Polish 
Jewry”, nr 10, 1997 
oraz Breta Werba 
Majufes: A Vestige of 
Jewish Traditional 
Song in Polish Popular 
Entertainments, 
„Polish Music Journal”, 
vol 6., nr 1, 2003. 
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datami, dwóm studentom warszawskie-
go uniwersytetu: p. Tomaszewskiemu,  
i współwyznawcy naszemu p. Markusowi 
Arnstein*. Dowód to prawdziwej toleran-
cji ze strony rady zarządzającej legatem 
d-ra Steina, na czele której stoją: Dy- 
rektor męzkiego gimnazjum tutejszego  
i Prezydent miasta Lublina.

Pan A. B. Gottlober**, poeta i autor 
wielu dzieł hebrajskich, obecnie redak-
tor czasopisma we Lwowie p. t. „Habo-
ker or”*** wychodzącego, bawił kilka dni  
w naszem mieście. Spora liczba abonen-
tów, która mu u nas przybyła, a którą, 
mówiąc nawiasem, dostarczyła li tylko 
klassa intelligentniejsza, gdyż chassydzi i 
niższe warstwy nie wspierają żadnej zgo-
ła literatury, nie wyłączając nawet hebraj-
skiej, spora ta liczba, mówię, świadczy, że 
stary ten język ma wielu jeszcze zwolen-
ników między naszymi spółwyznawcami, 
i że wielu z naszych progresystów tej lite-
raturze najwięcej mają do zawdzięczenia 
pierwszy krok na drodze swego wykształ-
cenia.

Miłośnicy hebrejszczyzny w tutej-
szem mieście dali na cześć p. Gotlobera 
wieczór pożegnalny, a jeden z tego gro-
na wzniósł toast w języku hebrejskim na 
zdrowie weterana i niezmordowanego 
pracownika na polu literatury starożyt-
nej, wyrażając krótkiemi słowy zasługi 
p. G., jakoteż słowa błogosławieństwa  
w imię obecnych, na dalszą wędrówkę 
jego życia. Sędziwy starzec, wzruszony 
okazaną mu czcią, zostawił nam jako 
pamiątkę wiersz pożegnalny, a w dowód 
wdzięczności, dał się nazajutrz odfoto-
grafować, by każdy z tego kółka mógł 
mieć egzemplarz jego wizerunku.

H. N.

•

kluczeni byli.
Słów tych parę niech posłuży zacnej 

rodzinie pana K. i jego szanownej i po-
wszechnie lubianej córce pani B., za do-
wód, że postąpienie pana X. uważamy za 
wybryk dzieciaka, i że my, chrześcjanie 
tak pomienionej okolicy, jako też i okolic 
dalszych, pp. K. i B. izraelitów i współo-
bywateli naszych szanujemy i prosimy 
Boga, ażeby wszyscy wyznawcy Mojże-
szowi, idąc śladem ich, tak jak oni zasłu-
giwali na powszechny szacunek.

Władysław K. Zieliński

•

„Izraelita”, nr 39 (12 października 
1877), s. 316-317.

Z Lublina piszą nam: Dnia 15-go Lute-
go 1830 r. zmarł w Lublinie Dr. Józef Stein, 
zapisawszy cały swój majątek, w sumie 
sześćdziesiąt tysięcy złotych polskich, 
miastu tutejszemu, z tem, aby procenta 
od tej summy obrócone były na wspiera-
nie dwóch uczniów w uniwersytecie war-
szawskim na wydział lekarski uczęszcza-
jących, lub tylko jednego, gdyby fundusz 
ten dla dwóch nie wystarczał. Kandydat 
na to stypendjum powinien być synem 
obywatela miasta Lublina, który skończył 
chlubnie szkoły, zawsze się nie nagannie 
sprawował, i posiada zalety dobrych oby-
czajów i moralności. – Półwieku prawie 
upłynęło od tego czasu i znaczna liczba 
uczniów Eskulapa korzystała ze stypend-
jum D-ra Steina; lecz pomimo wyraźnego 
zastrzeżenia w testamencie: „bez żadnej 
zgoła różnicy codo wyznania”, dotąd żad-
nemu jeszcze izraelicie owe wspomoże-
nie nie dostało się w udziale.

To też z przyjemnością zaznaczamy 
w piśmie niniejszem pocieszający fakt, 
że na odbytem tem i dniami posiedzeniu 
rady zarządzającej tym funduszem, owe 
stypendjum, wynoszące obecnie około 
rs. 550, przyznano, między 7-ma kandy-

LEKARZE
STYPENDIUM STEINA
JĘZYK HEBRAJSKI
LITERATURA
HASKALA
CHASYDYZM
FOTOGRAFIA

Józef Stein
Tomaszewski
Marek Arnsztejn
Abraham Ber  
  Gottlober
H. Najmanowicz

*** hebr. Zorza 
Poranna, miesięcznik 
naukowoliteracki, 
wydawany w języku 
hebrajskim we Lwowie 
w 1876-1878 pod 
redakcją Gottlobera.

** Abraham Ber 
Gottlober (1811-
1899), maskil, poeta, 
historyk i publicysta, 
jeden z czołowych 
przedstawicieli 
haskali, autor szeregu 
dzieł po hebrajsku  
i w jidysz. 

* Marek (Mordko) 
Arnsztajn (1855-
1930), w 1877 roku 
student medycyny 
Uniwersytetu 
Warszawskiego, 
następnie lekarz (m.
in. w szpitalu 
żydowskim przy ul. 
Lubartowskiej), 
działacz społeczny  
i polityczny, mąż 
Franciszki Arnsztajno-
wej (z d. Meyerson), 
ojciec Jana Arnsztajna 
(1897-1934). 

też marzących dopiero, czyby ten lub 
ów planik nie dalby się przeprowadzić 
za pośrednictwem kolei nadwiślańskiej, 
odbywają żywe rozhowory*****. Częściej  
już widać u nas gości z odległych stron, 
już to odwiedzających nasze miasto, już 
to przezeń przejeżdżających. Posępność, 
gnuśność i nieczynność ustępują miejsca 
ruchliwości i pracy. Słowem, wre i kipi  
w naszem mieście, jak nieprzymierzając 
w waszej Warszawie, a monotonność zni-
kła z widowni. – Nawet ta część ludności, 
trzymająca się zawsze w oddaleniu od 
reszty świata, jak np. wychowańcy betha-
midraszu, wychodzą powoli z pod swej 
skorupy, a gnani ciekawością odrywają 
się od swych studjów i odbywają prze-
chadzki do dworca kolei, dla podziwie-
nia dzieł nauki i skutków pracy. Już sam 
widok tego utworu intelligencji ludzkiej 
błogo oddziaływa na umysły tych nie-
toperzy, między którymi jest mnóstwo 
takich, którzy dotąd nie mieli jeszcze spo-
sobności na własne oczy widzieć kolej że-
lazną. W pierwszych dniach otwarcia ko-
lei zauważyliśmy wiele takich gromadek 
gapiących się, wodzących między sobą 
spory na wzór kazuistyki talmudycznej, 
pytaniami i odpowiedziami, kręceniem 
głową, i machaniem rękoma, gdzie duży 
palec tradycyjne oddawał usługi i najza-
wilsze na polu ekonomiczno-religijnem 
rozwiązywał kwestje: jakie np. korzyści 
droga żelazna przynosi krajowi, a jakie 
znowu wyrządza szkody jednostkom? 
jakie przepisy religijne pozwalają żydowi 
jechać w sobotę koleją, a jakie mu tego 
wzbraniają? i t. p.

– Chaimie! czy się śniło kiedyś pra-
dziadom naszym, ażeby można było  
w Lublinie odprawić „Maaryw” (modli-
twę wieczorną) a w Warszawie „Sachrys” 
(poranną). – Tak przemówił ironicznym 
tonem p. X., jeden z ukształconych izra-
elitów do stojącego obok znajomego 
młodzieńca chasyda.

– A przecież niektórzy z naszego kół-

„Izraelita”, nr 41 (26 października 
1877), s. 355-256.

Lublin, 7 Października 1877 r.
Zgiełk i wrzawa wzmogły się ostat-

niemi czasy znacznie w naszem mieście. 
Przechodziłeś ulicą żydowską – glos sur-
my (szofaru) rozlegający się z bóżnic przez 
cały miesiąc Elul*, wzywał lud izraelski do 
skruchy i rozpamiętywania. Zaszedłeś do 
domu i w objęciach Morfeusza szukałeś 
spoczynku, aż oto ponury szames (szkól-
nik) ze swym tradycyjnym młotkiem stu-
ka do domów prawowiernych (bo pro-
gresiści i chassydzi radzą sobie przeciwko 
takiej niedogodności) budząc do rorat, 
t. z. selichos**. Przebyliśmy dnie skruchy, 
spędzone na modłach i spowiedziach,  
a nuż krzątanie się około szałasu***, około 
rajskich jabłek, palm i mirtowych gałązek, 
owych pamiątek ludu rolniczego, przy-
pominających czasy, kiedy przodkowie 
nasi, wedle słów biblijnych, spokojnie sie-
dzieli każdy pod swoją winnicą i swojem 
drzewem figowem. I nadszedł wreszcie 
dzień Symchas-tora****, zamykający cały 
szereg dni uroczystych, a wszystko wró-
ciło do zwykłego porządku. Idealność, 
która w formie religijnej zaprzątała przez 
czas jakiś umysły nasze, ustąpiła miejsca 
realności; każdy wraca do swego zajęcia, 
do swej pracy, a po załatwieniu sprawy  
z duchową swą stroną, czujemy potrzebę 
myśleć znów o fizycznej… Wszystko też 
do zajęcia się sprawą żywotną u nas teraz 
nawołuje. Tu dolatuje cię świst lokomo-
tywy, oznajmujący, że nadszedł wresz-
cie czas upragniony, kiedy i nasz gród 
nadbystrzycki, dotąd na uboczu stojący, 
żelaznym połączony został pierścieniem 
z wielkim ucywilizowanym światem. 
Tam znowu turkot dorożek i dryndulek, 
liczba których z każdym dniem wzrasta, 
zagłusza uszy do spokoju przyzwyczajo-
nych lublinian. Owdzie znów gromadki 
ludzi, którym dzięki łatwej komunikacji 
otworzyło się źródło nowych zajęć, jak 

ROSZ HASZANA
JOM KIPUR
RELIGIA
KOLEJ
CHASYDYZM
HASKALA

H. Najmanowicz

* Miesiąc przypadający 
na sierpień-wrzesień, 
podczas którego 
wypadają święta Rosz 
Haszana (nowy rok)  
i Jom Kupur (Sądny 
Dzień).

** Modlitwy  
o przebaczenie. 

***** Rozmowy, gawędy.

*** Mowa tu  
o radosnym święcie 
Sukkot, zwanym 
Święto Szałasów lub 
Kuczki. 

**** hebr. Radość Tory, 
dzień następujący po 
siedmiu dniach 
Sukkot, charakteryzu-
ją go radosne 
uroczystości  
o charakterze 
procesyjnym. 
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pienie sobie potrzebnych książek dla 
kształcenią się: właśnie w tej chwili zaku-
piłem je w księgarni. Trudna rada – trze-
ba się wykierować na człowieka.

Jest to fakt drobny, małoznaczący, za 
autentyczność którego ręczymy, dość 
jednak wymownie świadczący, że znacz-
na liczba w ciemności pogrążonej mło-
dzieży naszej wzdycha skrycie do czegoś 
lepszego, a potrzebuje ona tylko małej 
iskierki, by pragnienie wiedzy żarem 
czynu w niej zapłonęło, potrzebuje wą-
tłej jakiejś trzcinki, której by się uchwy-
cić mogła, by nie być porwaną prądem 
obskurantyzmu. Ale zkąd jej brać ową 
iskierkę, kiedy na około straszny chłód 
wieje? Kto jej ma podać ową trzcinkę, 
ową deskę ocalenia, jeśli ci, po dawniej 
wylądowali, spiesznym krokiem od niej 
się oddalają, zapominając, że po za nimi 
wielu nieszczęśliwych staje się łupem 
szumiących fal, groźnych bałwanów?

I w samej rzeczy, cóż robią nasi światli 
bracia w tym kierunku? Wyzwolili się  
z krępujących ich więzów, wyszli na 
równinę, podążają naprzód, a swych 
braci zostawiają własnym słabym siłom; 
kiedyż więc oni za nimi podążą? Światli 
nasi odrywają swe dzieci od macierzyń-
skiego łona, nie zostawiają im najcieńszej 
niteczki, któraby je łączyła z resztą ich 
współwyznawców; dają im moralność 
religijną – ptasiemi pigułkami, karmią 
ich wiarą – w dozach homeopatycznych,  
a tem samem robią rozbrat ze swoimi  
i pozostają dla nich obcym żywiołem… 
Czy zasługują oni na miano „światłych”, 
jeżeli nie wypuszczają z siebie promieni, 
ni ciepła, by oświecać i ogrzewać swe 
otoczenie? – Doprawdy, to pytanie!

H. Neumanowicz

•

ka dowodzą – odpowiedział ten naiwnie 
– że już niegdyś na świecie istniała kolej 
żelazna, a nawet telegraf nie jest nowo-
ścią, gdyż tak jest napisano, „niema nic 
nowego pod słońcem!”.

Słowa młodego chassyda, uwłaczające 
nowożytnej nauce, nawskroś przejęły p. 
X. i mocno go oburzyły: postanowił więc 
poświęcić kilka chwil oświeceniu swego 
interlokutora, znanego mu z dobrej stro-
ny i z rzadkich zdolności, zaniedbanych 
niestety z powodu braku sposobności. 
Powrócił z nim do miasta, a przez krótką 
tę drogę używał całej swej oratorskiej siły, 
dla oddziałania na umysł Chaima. Obe-
znajmil go z wynalazkami lokomotywy  
i telegrafu, poruszył krótkiemi słowy me-
chanikę, napomknął o fizyce, nadmienił 
o matematyce, geografji i historji i t. d. 
Krótko trwała ta lekcja, bo około półgo-
dziny tylko, ale nieocenioną być musiała 
w swych skutkach. Chaimkowi jakoś oczy 
się otworzyły, usłyszał bowiem o innym 
zupełnie świecie, dowiedział się, że po-
mimo wieloletnich mozolnych studjów, 
jest on poprostu nieukiem i niedołęgą,  
a gdy pożegnał pana X. łzy mu się do oczu 
cisnęły, i mowy go pozbawiły. Pan X. po-
żegnał swego improwizowanego ucznia 
słowami: „Ucz się i pracuj, a wiele uży-
tecznych dowiesz się rzeczy, i będziesz 
użytecznym członkiem społeczeństwa”. 
Przy tych słowach młodzieńcowi ciężkie 
westchnienie z piersi się wydobyło, które 
daleko echem się odbiło.

Jakie będą skutki tej rozmowy – jak na 
teraz przepowiedzieć nie możemy, lecz, 
że nie przebrzmiała ona bezskutecznie, 
wiemy ztąd, że nazajutrz widziano Cha-
imka noszącego jakąś paczkę zawiniętą,  
a na zapytanie coby takiego nosił, obja-
śnił następująco:

– Zebrałem sobie sześć rubli, bym 
mógł odbyć pielgrzymkę do cadyka  
w K. na święto Roszhaszana, lecz teraz 
postanowiłem pozostać w domu i cho-
wane pieniądze obrócić raczej na zaku-

„Izraelita”, nr 48 (14 grudnia 1877), s. 
388-389.

Dnia 5-go b. m. dany był koncert  
w sali męzkiego gimnazjum tutejszego 
przez uczniów tegoż gimnazjum, pod 
przewodnictwem jednego z nauczycie-
li p. J. Zienczenko, na cel Towarzystwa 
Czerwonego krzyża i dla niezamożnych 
uczniów. Do rzędu odznaczających się na 
tymże koncercie należy współwyznawca 
nasz, chłopiec piętnastoletni, uczeń 5-tej 
klassy, p. Majer Rozenthal, którego rzadki 
talent muzyczny piękną mu i w artystycz-
nej dziedzinie rokuje przyszłość. Akompa-
niował on na fortepianie wszystkim śpie-
wom chóralnym, a szczególnie ściągnął na 
się uwagę zapełniającej salę publiczności, 
wykonaniem solo na fortepian „Phantaisie 
et. variations”, Moszelesa*, za co był wyna-
gradzany rzęsistemi oklaskami i hucznemi 
bravo.

Z koncertu filantropijnego, przejdzie-
my wprost do innego rodzaju dobro-
czynności specjalno-izraelskiej. Żołnie-
rze żydowscy konsystującego tu wojska,  
w liczbie około 80, jako też ranieni żoł-
nierze w tutejszym szpitalu wojskowym 
około 50-ciu, podali prośbę do rabinatu, 
by im gmina żydowska dostarczała jadła 
koszernego. Rabin wraz z zarządem gminy 
uchwalili w skutek tego, aby administra-
torowie domów modlitwy ugaszczali żoł-
nierzy kolejno w domach mieszkańców 
tutejszych (z wyłączeniem klasy biednej); 
na każdego mieszkańca wypada w taki 
sposób prawie jeden dzień w miesiącu 
do karmienia koszerną strawą jednego 
żołnierza. Ranieni zaś żołnierze bywają 
zaopatrzeni w pokarmy rytualne z dobro-
wolnych ofiar. Dobroczynność ta, licząc  
w przecięciu około 20 kop na osobę, kosz-
tuje naszą gminę około rs. 800 miesięcz-
nie.

P. Józef Jehuda Czarny, słynny turysta 
z Cesarstwa, członek Towarzystwa Ar-
cheologicznego w Petersburgu, i „Alliance 

„Izraelita”, nr 45 (23 listopada 1877), 
s. 368.

Lublin, 21 Listopada 1877 r.
– Nieubłagana śmierć, jako prawo na-

tury, bezustannie wykonywa swe operacje 
między potomkami Adama i Ewy, usta-
wicznie zabiera swój haracz, zostawiając 
większą lub mniejszą boleść między po-
zostałymi. Gdy zaś po fatalnem jej przej-
ściu tysiące ludzi wszelkiego stanu ronią 
łzy obfite, gdy jęki żałosne z każdej niemal 
dobywają się piersi, natedy wiemy, iż aniół 
śmierci ciężką sprawił między nami lukę, 
że niezwykłą wybrał z pośród nas ofiarę. 
Taką była bł. p. Jenny z Edelów Rosenblatt, 
która dnia 20-go b. m., zakończyła swój ży-
wot doczesny w 29-ej wiośnie życia, osie-
rociwszy męża i 4-ro drobnych dziatek.

B. p. Jenny, w ciągu jedenastoletniego 
pobytu swego w naszem mieście, potrafiła 
dobrocią i szlachetnością, ukształceniem  
i miłem w towarzystwie obejściem, zjed-
nać sobie serca wszystkich prawie warstw 
ludności. Hojnie wspierała biednych,  
a nikt z cierpiących, co kiedykolwiek do 
jej miłosierdzia zakołatał, nie odszedł nie 
wspomożony; słowem, zacna ta niewiasta 
podczas krótkiej swej na ziemi wędrówce 
spełniała godnie wszelkie obowiązki, jakie 
Bóg i społeczeństwo, religja i oświata na 
człowieka wkładają.

Podczas swej choroby, z prawdziwą 
rezygnacją poddała się woli Najwyższego, 
przygotowując się do rozstania na zawsze 
z drogiemi jej istotami, żegnając męża, 
dzieci, krewnych i wszystkich otaczają-
cych jej łoże, i tak w cichym spokoju dusza 
jej wzniosła się do niebios wyżyny.

Wieść o zgonie bł. p. Jenny ogólny żal 
wywołała w gminie naszej, a liczny orszak 
pogrzebowy i łzy obfite nad świeżą jej mo-
giłą ronione, świadczyły najwymowniej  
o wielkiej stracie jaką w niej ponieśliśmy.

Oby jej ziemia lekką była! Cześć jej pa-
mięci!

N.

POGRZEB
DOBROCZYNNOŚĆ

Jenna Edel Rosenblatt
N.

KONCERT
  DOBROCZYNNOŚĆ
ŻOŁNIERZE-ŻYDZI
KOSZER
TURYSTYKA
ARCHEOLOGIA
HANDEL
CHRZEŚCIJANIE
GMINA ŻYDOWSKA
SZPITAL ŻYDOWSKI   
  (STARY)
SYNAGOGA  
  PRYWATNA

J. Zienczenko
Majer Rozenthal
Ignaz Moscheles
Józef Jehuda Czarny
Jan Jeleński
Elimelech Zajdenwajss
H. Najmanowicz

* Ignaz Moscheles 
(1794-1870), dyrygent 
i kompozytor uro- 
dzony w Pradze  
w zasymilowanej  
i mówiącej po nie- 
miecku rodzinie 
żydowskiej. Chociaż  
w latach 20. XIX w. 
przyjął chrzest  
w Kościele anglikań-
skim, nie wyparł się 
swoich żydowskich 
korzeni. Jednym  
z potomków Mos- 
chelesa jest brytyjski 
aktor Harry Lloyd, 
odtwórca m.in. roli 
Viserysa Targaryena  
w serialu Gra o tron.
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„Izraelita”, nr 8 (22 lutego 1878), s. 61.

Wybrani ostatnio członkowie Dozoru 
bóżniczego w mieście tutejszem, z klassy 
postępowej, a mianowicie pp. Margulies 
H. B., Lichtenfeld Majer, i Markus Braff, 
już zainstallowanymi zostali w zeszłym 
tygodniu przez Rząd gubernialny tutej-
szy.

Zaledwie kilka dni upłynęło, od-
kąd nowy Zarząd pełnić począł swe 
obowiązki, a już mamy do zaznaczenia 
niektóre, acz tymczasem małoznaczące 
zmiany, świadczące jednak, że ci pano-
wie miłują porządek, i że działalność ich 
w sprawach gminy będzie miała charak-
ter dodatni. Zamiast praktykowanego 
dotąd sposobu ogłaszania w Sobotę  
w bóżnicach uchwał gminy, lub nowych 
urządzeń, przeczytaniem przez woźne-
go Zarządu odezwy jakiej, z którego to 
powodu najmniejsza tylko część miesz-
kańców żydowskich wiedziała o treści 
danego ogłoszenia, Zarząd obecny urzą-
dził, ażeby każda odezwa (która odtąd 
będzie litografowaną), przyklejaną była 
na drzwiach wszystkich domów modli-
twy, ażeby nikt tłumaczyć się nie mógł 
niewiadomością jej osnowy, i żeby każ-
dy dobrze był poinformowanym o spra-
wach gminy dotyczących.

Pożądanem byłoby niezmiernie, aby 
nowy nasz Zarząd gminy, pomiędzy in-
nemi ulepszeniami, jakie pewnie ma na 
widoku, zabrał się także, i przedewszyst-
kiem innem może, do uporządkowania 
cmentarza, do usunięcia średniowiecz-
nego bezładu i zaniedbania, jakie w służ-
bie pogrzebowej u nas jeszcze panują.

Po zniesieniu w r. 1843, z polecenia 
władzy, t. z. Chewry Kadyszy (bractwa 
pogrzebowego) zaprowadzono niby 
służbę płatną, najemną, na której utrzy-
manie zamieszczono w budżecie gmin-
nym wydatek ok. 150 rocznie. Od owe-
go zaś czasu 37 lat upłynęło, a żadna nie 
nastąpiła zmiana w wiekowej praktyce 

Israélite” w Paryżu, bawi obecnie w na-
szem mieście, celem zbierania prenume-
raty na obszerne swe dzieło, składające 
się z kilku tomów, a obejmujące ciekawe 
nader opisy i odkrycia, owoce wielolet-
niej podróży autora w kraju zakaukazkim  
i w Dagestanie. Dzieło to ma wyjść wkrót-
ce w języku ruskim i hebrajskim.

Temi dniami zamieściła „Gazeta Lu-
belska” artykuł p. Jana Jeleńskiego p. t. 
„Nowe sklepy”, w którym autor, zachęca-
jąc chrześcjan do handlu, zastanawia się 
nad wadami właściwemi kupcom chrze-
ścjańskim, i stawia im za wzór właścicie-
li sklepów żydowskich, którzy właśnie  
i głównie dla tego, że dbają o dogadzanie 
publiczności, mogą i sami egzystować,  
z oddawaniem pewnych usług społe-
czeństwu. Poglądy te p. Jeleńskiego są 
rzeczywiście trafne, i całe jego zapatry-
wanie się na tę kwestję wzięte jest z ży-
cia powszedniego. Przypominamy sobie 
tylko, że niedawno p. J. w tem samem 
miejscu dowodził, że handel żydowski 
nie wart złamanego szeląga, że jest tylko 
upozorowanym, i że żadnej nie przynosi 
korzyści krajowi… Miałżeby p. J. odwołać 
swe poprzednie poglądy?

Dnia 5 b. m. przeniósł się do wieczności 
obywatel naszego miasta, bł p. Elimelech 
Zajdenwajss, w wieku lat 87. Był to czło-
wiek rzadkiej uczciwości i dobroczynny;  
w stosunkach z chrześcjanami odznaczał 
się zadziwiającą rzetelnością, graniczą-
cą z „kidusz haszem”*; był bogobojnym  
i tolerancyjnym – przewodniczył niegdyś 
gminie naszej i przez wiele lat piastował 
godność prezydującego w szpitalu ży-
dowskim tutejszym. Krótko przed śmier-
cią urządził w domu swoim małą syna-
gogę, którą zapisał na lat 15 pewnemu 
kółku przyjaciół i znajomych, do bezpłat-
nego użytkowania. Pokój jego cieniom!

H. Neumanowicz

•

GMINA ŻYDOWSKA
CMENTARZ 
  ŻYDOWSKI
CHEWRA KADISZA
KARAWAN

Hersz Ber Margulies
Majer Lichtenfeld
Markus Braff
H. Najmanowicz

* hebr. Uświęcenie 
Imienia, koncepcja 
wyrażajaca gotowość 
na śmierć w imię 
dochowania wierności 
religii żydowskiej; 
tutaj jednak w sensie 
wysokich standardów 
moralnych.

Na kolejnych stronach 
drzeworyt sztorcowy 
Edwarda Gorazdow-
skiego Targ przed 
kościołem pokarmelic-
kim w Lublinie na 
podstawie pracy 
Aleksandra Gierym-
skiego, „Kłosy”, nr 
1160, 1887.

Żyd z klassy niższej, prowadził przez 
ulicę pięcioletniego zapłakanego chłop-
czyka, porządnie ubranego, który nie-
chcący kroczył obok swego przewodni-
ka, wołając wciąż z płaczem: „do domu, 
do mamy!”.

Dwóch chrześcjan z tłumu, słysząc 
prośby chłopca w mowie czysto polskiej, 
stawiło opór żydowi, wymagając od 
niego objaśnienia, dokąd on właściwie 
tego malca prowadzi? Ale żydowi jakoś 
nie pilno było tłumaczyć się przed tymi 
ludźmi, ofuknął ich więc słowami: „Co 
wam do tego?”. – Odpowiedź ta bardziej 
jeszcze zaostrzyła ich ciekawość, towa-
rzyszyli mu więc do mieszkania jednego 
z obywateli tutejszych, p. H.

W kilka minut, około 30-tu chrześ-
cjan z klassy wyrobniczej otoczyło dom 
p. H., żądając wydania im katolickiego 
dziecka tu przyprowadzonego, pewnie 
tylko z powodu blizkich świąt wielka-
nocnych…

Wnet zjawił się strażnik ziemski, któ-
ry zaprowadził całą tę kawalkadę do 
bióra policmajstra, gdzie się dopiero 
rzecz cała wyjaśniła, że H. jest to na-
uczyciel religji, prowadzący zaś malca, 
to belfer, a dziecko jest żydowskie, syna-
lek państwa R., który atoli nie rozumie 
ani słowa po żydowsku, a mówi tylko 
po polsku. Chłopiec, widząc tego dnia 
przygotowania na Purym, uparł się, by 
nie pójść do szkoły.

Oskarżyciele wprawdzie zawstydze-
ni odeszli, nikt ich jednak nie przekonał, 
że podejrzenia takie nigdy nie miały ani 
cienia prawdy.

Czyż można nieokrzesanych ludzi 
oświecić?

„Jeżeli nawet stłuczesz głupca w moź-
dzierzu – mówił król Salomon – głupota 
jego nie opuści go”.

•

grzebania zmarłych, z powodu której 
rumienić się musimy przed współoby-
watelami innych wyznań.

Jeden stary, zmurszały, połatany ka-
rawan* dla wszystkich, bez różnicy, choć 
sama nasza tradycja każe cześć większą 
oddawać nieboszczykom zasłużonym, 
niż pospolitym. Wysoce nieestetyczny 
i zdrowiu żyjących szkodliwy zwyczaj 
starodawny obmywania zmarłych w ich 
mieszkaniach, zwłaszcza wśród uboższej 
klassy, gdzie nieraz kilka rodzin jedne izbę 
zajmują. Droga na cmentarz w stanie 
nie do przebycia prawie w pewnych po-
rach roku. Nieporządki liczne na samym 
cmentarzu, brak wszelkiego ładu i kon-
trolli co do miejsc, gdzie zmarli spoczy-
wają: dostarczanie desek nagrobkowych 
przez samych grabarzy, tą drogą wyzy-
skujących rodziny pozostałe; skąpe nad 
wyraz uposażenie służby cmentarnej, 
zmuszonej przez to do licznych nadużyć 
i eksploatacji; wreszcie swawoła, żadnej 
cenzurze nie ulegająca, w zamieszczaniu 
na nagrobkach napisów panegirycznych, 
które przesadą swą, często zupełną kłam-
liwością, a zawsze wadliwością stylu, ra-
czej do uśmiechu budzą przechodniów, 
niż do rozpamiętywania – oto niepo-
rządki, jakie czas już wielki usunąć.

Miejmy nadzieję, że nowa nasza re-
prezentacja gminna nie zaniedba zamie-
ścić sprawy tej na porządku dziennym 
ulepszeń przez się zamierzanych, i zapro-
wadzeniem pożądanych na cmentarzu 
reform czynnie się zajmie.

H. Neumanowicz

•

„Izraelita”, nr 14 (5 kwietnia 1878), s. 
109.

Z Lublina pisze nam p. H. N.
Śmieszna nader scena, wywołująca 

jednak smutne reminiscencje lat dawniej-
szych, rozegrała się tu przed paru dniami.

* O tym karawanie, jak 
się wkrótce przekona-
my, usłyszymy jeszcze 
nie raz.

CHRZEŚCIJANIE
POLSZCZYZNA
JIDYSZ
ANTYSEMITYZM
MORD RYTUALNY
PURIM

H. Najmanowicz





70 71

miotać obelgi na Zarząd gminy, który 
szedł razem z kantorem i chórem, a kilku 
uliczników pozwoliło sobie nawet rzu-
cić na nich błotem, których jednak w tej 
chwili poskromiono, przez wmięszanie 
się strażników.

Zajście więc to nie wynikło bynaj-
mniej z żadnego fanatyzmu, lecz z pro-
stego nieukontentowania tłumu, a nie 
odnosiło się do p. Gr., tylko do członków 
Zarządu gminy.

Dowodem gościnności Lublinian po-
służyły także i to, że zatrzymano p. Gr. 
na drugą sobotę, dla odprawienia po raz 
drugi modlitwy w mniejszej synagodze, 
należącej specjalnie do klassy intelligent-
nej, gdzie kantor i chórzyści ubrani byli 
w swe ornamenta synagogalne, a wszyscy 
obecni byli zachwyceni tak estetyczną 
formą, jak i pięknemi za serce chwytaja-
cemi śpiewami p. Gr. i jego chóru”.

H. N.

•

„Izraelita”, nr 3 (17 stycznia 1879), s. 
21.

– Szalbierstwo w postaci cudownego 
leczenia, kwitnie jeszcze bujnie na pro-
wincji, oszołamiając łatwowierne umysły 
prostaczków i wyzyskując ich kieszenie. 
Oto, co nam korrespodent nasz p. H. N. 
pisze z Lublina:

„Wędrowny jakiś cudotwórca z Cesar-
stwa, nadający sobie miano »Balszem«**, 

zawitał temi czasy do naszej okolicy, by 
cudownie zręcznym sposobem i nasz ła-
twowierny lud eksploatować. Pierwszem 
miejscem jego popisów było miasto 
Chełm, przysłowiowo słynne ze swej mą-
drości. Wyprzedziła go tu stugębna fama, 
że umie niebezpiecznie chorym zdrowie 
przywracać, ślepych uwidamiać, głucho-
niemych mową obdarzać. Wnet też po 
jego zjawieniu się w przemądrem mie-
ście, zaczęły doń ciągnąć tłumy, łaknące 

„Izraelita”, nr 48 (13 grudnia 1878), s. 
389.

– O zajściach przed synagogą w Lubli-
nie podczas nabożeństwa odprawianego 
przez kantora tutejszego p. Grützhan-
dlera*, o czem w zeszłym N-rze pobież-
nie napomknęliśmy, i w czem jedna  
z gazet miejscowych wzięła niedorzecz-
ny asumpt wmieszania do tej sprawy 
„Jehowy”, pisze nam nasz korrespondent 
tameczny, p. H. N. – co następuje:

„Jako pilny obserwator, mogę was 
zapewnić, że nie tak wilk straszny, jak go 
malują; owszem, p. Gr. doznał u nas bar-
dzo sympatycznego przyjęcia. Dowodem 
tego, że zaproszony został do odprawie-
nia nabożeństwa w piątek wieczór i w so-
botę rano w wielkiej synagodze tutejszej, 
zwanej »Maharszał-schule«, co mówiąc 
nawiasem, uważanem bywa u tutejszych 
żydów za wielki zaszczyt, którego nie 
mogło dostąpić wielu ze znaczniejszych 
kantorów przez Lublin przejeżdżają-
cych. Sam ten fakt już dowodzi gościn-
ności i tolerancji ze strony tutejszych 
nawet zachowawców, którzy żadnego 
nie stawiali oporu, i żadnego odrazu nie 
okazywali niezadowolenia. Ciekawość 
tylko usłyszenia śpiewów warszawskiego 
kantora i części jego chóru, zgromadziła 
do synagogi około czterotysięczny tłum,  
i naturalnie, że w takim natłoku trudno 
było utrzymać porządek. Zarząd gmi-
ny postanowił tedy usunąć nazajutrz tę 
przeszkodę za pomocą kilku strażników 
ziemskich konnych, którzy wpuszczali 
do bóżnicy tylko zaopatrzonych w bile-
ty, przez Zarząd gminy wydane, lub też 
takich, których uważano za spokojnych 
ludzi. Modlitwa więc w sobotę rano od-
prawianą była wedle życzenia, w obecno-
ści parotysięcznej publiczności i kilku in-
telligentnych chrześcjan, i zupełna cisza 
panowała w domu bożym. Przy wyjściu 
dopiero z synagogi, motłoch pełen złości 
za niewpuszczanie go do bóżnicy, zaczął 
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** hebr. Mistrz Bożego 
Imienia; tu  
w znaczeniu cudo-
twórca.

* Szymon Grützhan-
dler (1838-1917), od 
1877 r. nadkantor 
Wielkiej Synagogi na 
Tłomackiem, ojciec 
Fryderyka Kaszow-
skiego i Felicji 
Kaszowskiej, 
sopranistki, jednej  
z najwybitniejszych 
przedstawicielek 
„stylu wagnerowskie-
go”.

ków i t. p., jako nieomylne lekarstwa na 
wszelkiego rodzaju dolegliwości, trapiące 
biedną ludzkość”.

•

„Izraelita”, nr 22 (6 czerwca 1879), s. 
185.

Od czasu jak „Kurjer Lubelski” znikł  
z widowni, a tylko „Gazeta Lubelska” po-
została jedynym organem miejscowym, 
to i sądy o sprawach żydowskich i opinje 
o żydach, inny zupełnie wzięły obrót.

W Kurjerze Lubelskim spotykaliśmy 
się nieraz z artykułami na prawdziwej to-
lerancji osnutemi, tchnącemi zupełnym 
liberalizmem, a jeżeli była redakcja im 
umieściła kiedyś w imię bezstronności 
pracę jakiegoś literata, nieprzyjazną izra-
elitom, lub judaizmowi*, to niebawem  
w jednym z następnych numerów wy-
drukowała także i odpowiedź żydow-
skiego pióra, wykazującą błędne zapatry-
wanie się danego autora. A sama nawet 
Gaz. Lub., która jednocześnie z Kurjerem 
wychodziła, wstrzymywała się od zdań 
niewłaściwych, wiedząc, że w drugiem 
piśmie miejscowem sprawiedliwość się 
znajdzie dla pokrzywdzonych.

Obecnie, gdy Gaz. Lub. została samo-
władczynią w prasie tutejszej, nic już nie 
stoi jej na zawadzie w wydawaniu od cza-
su do czasu sądów spaczonych o żydach 
tutejszych, w niesprawiedliwem krytyko-
waniu i chłostaniu niemiłosiernem.

Jednocześnie postanowiła widocznie 
Gaz. Lub. nie przyjmować wyjaśniających 
pod tym względem artykułów od żydów, 
a jeżeli czasami takowe zużytkowuje, to 
te na swój sposób przerabia, przekręca, 
oszpeca, a dodając jeszcze i wiele uwag 
swoich, przychodzi zupełnie do fałszy-
wych wniosków.

Oto, w Gaz. Lub . N r. 110, jakiś p. J. 
W. w artykule „Coś nadzwyczajnego” 
piętnuje wszystkich żydów lubelskich 

cudów dla uratowania nieuleczalnych 
chorych swoich, kalek i td. Cudotwórca 
ręczył każdemu za uleczenie, byle tylko 
ściśle zastosował się do jego rad i wska-
zówek. A te były proste: kazał każdemu 
przynieść sobie kilka lutów szczerego zło-
ta, – im więcej tym skuteczniej, – złoto 
to niby wkładał do koperty, te znowu do 
woreczka i zmówiwszy nad tymże nie-
zrozumiałe jakieś słowa, kazał choremu 
nosić ten amulet na szyji aż do wydro-
wienia, co najdalej trzeciego dnia miało 
nastąpić. W dowód zaś nieomylności 
swej sztuki, nie żądał żadnej zapłaty, aż 
do zapowiedzianego skutku. Ale zanim 
trzydniowy ten termin upłynął, nasz 
znachor znikł gdzieś i nie można go było 
nigdzie w mieście odnaleźć; mądrzy zaś 
Chełmianie, niepodejrzywając jeszcze ni-
czego, czekali końca trzeciej doby, a gdy 
wtedy już chorzy z łóżek się nie podno-
sili i głuchoniemi mówić nie zaczęli, wte-
dy dopiero cień powątpiewania wpadł  
w ich jasny, wierzący umysł – przystąpi-
li do roztwierania amuletów i, o zgrozo, 
wyjęto dwa miedziaki, krwawnik, trochę 
waty, piasku – złota ani śladu!

W parę dni później cudotwórca poja-
wił się w Lublinie i tę samą sztukę między 
ciemnym ludkiem naszym zaczął apliko-
wać. I tu brał od każdego i każdej ile mógł 
najwięcej złota, robił amulety i zakazując 
surowo ich dotykania się, przez trzy dni 
aż do skutku nosić kazał. Tymczasem na-
deszła wiadomość o zawodzie doznanym 
przez bystrych Chełmian; zaczęto i tu 
rewidować amulety, ale również nie zna-
leziono w nich złota, jak nie można było 
znachora doszukać się w mieście. Pusz-
czono się w pogoń za ptaszkiem i schwy-
tano go na dworcu kolei, gdzie już miał 
wsiąść do wagonu i ulecieć, by gdziein-
dziej nieść ulgę cierpiącej ludzkości.

Oszust oddany został w ręce spra-
wiedliwości, a policja, znalazła u niego 
wprawdzie nie dużo złota, ale mnóstwo 
woreczków, kopert, piasku, miedzia-
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* Co ciekawe, w języku 
żydowskim nie ma  
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które oznaczałoby 
„judaizm”. Nazwę 
żydowskiej religii 
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żydowskich zwycza-
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le przez rok cały od pisania w sobotę,  
a brak piśmiennych lekcji sobotnich sta-
rają się zapełnić gorliwszą pracą w nie-
dzielę. Obecny jednak egzamin piśmien-
ny wypadł w upłynione święto Szewuos*, 
a także i w zeszłą sobotę. W wielkim też 
byli kłopocie uczniowie żydzi co do za-
chowania się na tymże egzaminie, wobec 
tradycyjnego rygoru.

Władza jednak szkolna zechciała 
sama to uwzględnić, i nie będąc nawet 
o to proszoną, wyznaczyła dla uczniów 
żydowskich inny dzień na egzamin pi-
śmienny, a nauczyciele poświęcili swo-
bodny swój czas na wysłuchanie uczniów.

Fakt ten tolerancyjny jest ze wszech-
miar godzień uznania, co też z przyjem-
nością zaznaczamy w piśmie niniejszem.

Wspomnieć znajduję także nie od 
rzeczy o innem pięknem znalezieniu się 
zacnego chrześcjanina.

Zarząd tutejszej gminy żydowskiej 
sporządził złotą księgę dla zapisywania 
ofiar na rzecz budowy nowego szpitala 
żydowskiego składanych. W tym celu 
udał się p. L., jeden z członków Zarządu, 
do tutejszego litografa p. Nowaczyń-
skiego, celem odlitografowania w tejże 
księdze odpowiedniej przedmowy. Po 
uskutecznieniu mozolnej pracy, członek 
zarządu spytał się wiele ma zapłacić, na 
co p. Nowaczyński nic nie odpowiedział, 
lecz wyjął rs. 10 i wręczył ją p. L. ze sło-
wami: „Proszę przyjąć moją nieznaczną 
ofiarę, a i za pracę nic nie wymagam”.

H. N. 

•

„Izraelita”, nr 26 (2 lipca 1880), s. 207-
208.

Wśród zgiełku i gwaru codziennego 
żywota, wśród kłopotów i kłopotków 
powszednich, mija tu nam w prastarym 
grodzie i życie całe i wiek nasz. Niby fala 
płynie rok za rokiem, praca ściga pracę,  

mianem „zacofanych” dla tego, że na 
widowisku danem na korzyść dwóch 
członków starozakonnych dotkniętych 
pogorzelą, teatr był przepełniony jedynie 
spektatorami żydowskimi, a w innych 
dniach gmina żydowska nieznacznie się 
reprezentuje w teatrze.

Na artykuł p. W. napisałem odpo-
wiedź w tonie bardzo umiarkowanym, 
mając na celu jedynie wyjaśnienie rzeczy, 
a kierujący redakcją p. K. zapewnił mnie, 
że odpowiedź moja umieszczoną będzie 
w jednym z najbliższych numerów.

Nie spodobało się jednak pono same-
mu redaktorowi wydrukować w swojem 
piśmie artykuł w obronie żydów, pomi-
mo, że prassa jest, a raczej powinna być, 
bezwyznaniową.

Lecz po upływie kilku tygodni, Gaz. 
Lub. uważała za stosowne w N. 122 wy-
stąpić z nowym artykułem „Teatr i żydzi 
lubelscy”, gdzie się powołuje na kilka 
ustępów z mego artykułu, a niektóre zda-
nia jakoby przezemnie wypowiedziane 
przyobleka w sukienkę wedle własnego 
pokroju, przypisując mi to, o czem mi się 
nawet nie śniło, przepuszczając znów to 
co jej nieposzło nie w smak.

Gaz. Lub. miała prawo odmówić mi 
przyjęcia artykułu, albo też przyjąwszy, 
wydrukować go w zupełności. Nie wiem 
jednak, jakiem prawem mogła w mojem 
imieniu wypowiedzieć zdania nieuzasad-
nione, byle tylko na swoje wyjść?

H. N. 

•

„Izraelita”, nr 24 (20 czerwca 1879), s. 
199.

Uczniowie żydowscy tutejszego gim-
nazjum, którzy po większej części są 
synami zachowawczych rodziców, już  
z własnego przekonania, już, by nie od-
stręczyć dzieci klassy pobożniejszej od 
gimnazjum, wstrzymują się wytrwa-
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młodzi. Bacznie śledziliśmy takowe  
i otwarcie przyznać musimy, że błogie 
wrażenie wywarły one nietylko na nas, 
ale wywrzeć również muszą na każdym 
myślącym człowieku. To koleżeństwo 
bratnie, to wzajemne zaufanie, ta wiara 
w pomoc i radę kolegi w razie potrzeby, 
to pozbycie się zupełne wszelkich zasta-
rzałych przesądów i uprzedzeń wyro-
bionych wiekami – wszystko to razem 
wzięte, stanowi cement dla podwaliny 
społecznej jedności, która bezspornie 
pomyślniejszą od swej poprzedniczki bę-
dzie.

Drugim, również pocieszającym obja-
wem z tej sfery, jest pełne taktu i godno-
ści zachowanie się miejscowego organu 
względem najdrażliwszych kwestji, doty-
czących żydów, lub z takowymi związek 
mających. Dobitny objaw tego faktu mie-
liśmy świeżo. Z powodu nadzwyczajnych 
ekccssów, jakich w tych dniach dopuścili 
się względem złotej młodzieży i zrujno-
wanych obywateli, lichwiarze tutejsi (po-
wiedzmy nawiasem, że ziemia lubelska 
nader jest żyzną dla lichwiarzy, chrześ-
cjańskich zarówno jak i żydowskich). Rze-
czony organ zamieścił artykuł w tej ma-
terji p. n. „Pułapki“. Artykuł ten mógłby 
służyć za wzór do naśladowania niektó-
rym warszawskim pseudo-ekonomistom 
i pamfleciarzom. Ani razu jednego nie 
wspomniano tam słowa „żyd”. Mówiąc 
zaś o smutnych objawach lichwiarstwa 
i wyzyskiwania, „Gazeta“ w ten zdanie 
swe w tej kwestji motywuje sposób: „Po-
czytując w zasadzie ograniczenie stopy 
procentowej za chybiające zamierzone-
go celu, uważamy lichwę za zło, będące 
nieuniknionym skutkiem innych złych 
przyczyn, tak, iż walczyć przeciw lichwie 
skutecznie można tylko zwalczając owe 
złe przyczyny”.

Do takich to złych przyczyn należy 
przerażające marnotrawstwo, o jakiem 
od pewnego czasu słyszymy. Sprzedać 
komuś 45,300 rs. za siedemset kilka-

a wśród tego zgiełku i chaosu codzien-
nego nie dopatrzysz żadnego wybit-
niejszego objawu tętna społecznego, 
nie podsłuchasz wołania wyższej natury 
ludzkiej. Jak w każdem prowincjonalnem 
mieście, tak i u nas w Lublinie, przesądy 
odwieczne i waśnie międzywyznaniowe 
nie ustąpiły jeszcze z widowni społecznej; 
przeciwnie, kwitną one całą potęgą i nie-
kiedy nawet, dochodząc kulminacyjnego 
punktu, naprężeniem swem niezwykłem 
zdają ci się przypominać dawno minio-
ne i przebrzmiałe echa smutnych skarg 
średniowiecznych. Nie mało też do tego 
się przyczynia i odrębność tutejszych 
izraelitów, którzy tworząc między sobą 
kółka i kółeczka koteryjne, nie łączą się 
wcale z chrześcjańskiem towarzystwem, 
nie starają się zupełnie o to, by się na-
wzajem poznać, a poznawszy, zbliżyć się 
do siebie, zjednoczyć bliższemi, życz-
liwszemi, serdeczniejszemi nieco węzły.  
I jakkolwiek dziś już stan ten rzeczy zmie-
niać się cokolwieczek poczyna na lepsze 
– młodsza albowiem generacja, wzrosła 
na jednej ławce szkolnej, złączona świę-
tym węzłem koleżeńskich wspomnień, 
pozbywa się już mało-pomału dawnych 
uprzedzeń, i cenić umie w bliźnim swym 
– człowieka, toć jednak, tu i owdzie, dość 
często jeszcze obiją się o uszy i oczy twoje 
fakta nader smutne i bolesne… O przy-
kłady tego rodzaju nietrudno, na każdym 
albowiem napotkać je możesz kroku.

Lublin, a ściślej mówiąc, starsze poko-
lenie jego mieszkańców-chrześcjan, pod 
względem nieprzyjaźni ku żydom nietyl-
ko nie ustępuje w niczem innym kraju 
naszego miastom, ale bodaj czy nie prym 
trzyma w tej mierze przed wszystkiemi 
innem i… Ale mówimy raczej o pociesza-
jącym zwrocie ku lepszemu, jak i widnie-
je już w młodszej generacji. Zarysowuje 
się on wyraźnie przed naszemi oczyma, 
dodatnie działalności swej rezultaty na 
przyszłość zapowiadając. Mówimy tu  
o wzajemnych stosunkach uczącej się 
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telską dążnością nacechowane, które 
gromią zboczenia i nadużycia, gdziekol-
wiek się napotykają – niedyktowane ani 
predylekcją dla jednych, ani uprzedze-
niem względem drugich. Wszelkie zło 
społeczne żydom i jedynie żydom przy-
pisywać, jak to czynią niektórzy aposto-
łowie nienawiści, jest to nietylko opinję 
ogółu obałamucać i sąd jego spaczać, ale 
drażnieniem i nienawiścią otchłań jesz-
cze głębszą czynić i zło potęgować…

Jakób Goldszmit

•

„Izraelita”, nr 28 (16 lipca 1880), s. 
226-227.

Lublin, d. 9 Lipca.
W dalszym ciągu swych wycieczek 

w okolicę, zawitałem do Kraśnika, mia-
steczka, w którem od ostatniego pożaru 
wielki panuje nieład.

Zwiedzając różne części tej mieściny, 
zaszedłem także na plac, gdzie mieści się 
bóżnica. Ale jaki widok przedstawił się tu 
mym oczom, jakie głosy obiły się o me 
uszy i jaka woń uderzyła mój zmysł po-
wonienia! Tuż przy bóżnicy mieszczą się 
nowo wystawione – jatki. Ujadanie psów 
uganiających się za żerem, a ścigających 
przychodniów aż do samego wnętrza 
bóżnicy, smrodliwe wyziewy zatruwa-
jące do koła powietrze – oto otoczenie  
i warunki, wśród których gmina kraśnic-
ka modły swe odprawia! Dowiedziałem 
się na miejscu, że jatki te wystawione 
tu zostały z rozporządzenia burmistrza 
miejscowego, co naczelnik powiatu, 
zwiedzając tę miejscowość, stanowczo 
zganił, jako objaw obrazy religji, a za-
razem rzecz rażącą zmysł estetyczny  
i szkodliwą zdrowiu. Lecz cóż powiedzieć 
o dozorze bóżniczym, który najmniejsze-
go nawet nie czynił kroku dla niedopusz-
czenia tego sąsiedztwa ze swym domem 
bożym! Oto, nasze dozory bóżnicze na 

dziesiąt rubli, jak tego mieliśmy wypa-
dek autentyczny w Lublinie; przegrywać 
dziesiątki tysięcy rubli w karty, jak się to 
niedawno z naszymi złotymi młodzień-
cami zdarzyło w Warszawie, to czyny, 
świadczące o nizkim upadku moralnym  
i umysłowym, o braku poczucia odpo-
wiedzialności względem ogółu i najbliż-
szych za swoje postępowanie.

Więc równą zgrozą przejmują lichwia-
rze, którzy pułapki zastawiają na wielkie 
majątki, wabiąc w te pułapki młodych 
sukcessorów, jak i ciż sukcessorowie, tak 
lekkomyślnie, tak występnie marnujący 
grosz cudzą pracą zdobyty…

Pułapek niestety takich – konkluduje 
„Gazeta Lubelska“ i ze strony chrześcjan 
wcale nie brak.

Spostrzegamy takowych i u nas do-
syć.

Ktoś zaciąga 100,000 rs. długu na ma-
jątek, wydzierżawia ten majątek bratu  
i czmycha szczęśliwie.

Ktoś inny, i jeszcze ktoś inny, obaj 
młodzi ludzie, zadłużają się każdy na 
15,000 rs., i majątki swoje wydzierżawiają 
rodzinie swej żony, albo przepisują na tęż 
rodzinę.

Tamten znowu sprzedaje – wpraw-
dzie tanio – zboże nie swoje, zahaczając 
kilku ludzi, którzy spodziewali się zrobić 
na nim dobry interes.

Słowem – tu pułapki i tam pułapki  
i ówdzie pułapki.

Jakiemi drogami tedy chodzić ma 
przyzwoity i porządny kredyt, ażeby te 
pułapki ominąć?

Oto, obowiązkiem jest ogółu przede-
wszystkiem z równem oburzeniem przyj-
mować wieści podobne, równie jaskrawie 
piętnować podobne czyny, jak bohater-
stwo wszelkich rycerzy cudzego worka,  
i obowiązek ten spełnić należy odważnie, 
bez względu na to, czy pułapkowym my-
śliwcem jest niechlujny brodacz, czy też 
wyperfumowany paniczyk…

Oto słowa uczciwe, szczerą, obywa-
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„Izraelita”, nr 34 (27 sierpnia 1880), s. 
273-274.

– Z Lublina pisze nam nasz korre-
spondent p. H. N.:

Cisza panująca od pewnego czasu  
w gminnych sprawach tutejszego miasta, 
przerwaną została w tych dniach przez 
kwestję, wprawdzie małej wagi, dość wy-
mownie jednak świadczącą o zastoju na 
prowincji.

Dotychczas używany był w gminie 
naszej do wyprowadzania zmarłych na 
miejsce wiecznego spoczynku wehikuł 
wązki, na wierzchu zaokrąglony, podob-
ny do wozów, któremi rzeźnicy wożą 
mięso. Musieliśmy się zawsze rumienić 
na widok tego pseudo-karawanu, zrobio-
nego w czasach ghettowych, a hańbiące-
go obecnie żydów żyjących i umierają-
cych, na pryncypalnych ulicach. Nieraz 
więc objawiano chęć sporządzenia ka-
rawanu przyzwoitego. Członek Zarządu 
gminy tutejszej, p. Majer Lichtenfeld, ze 
względu na to, że nowy karawan byłby za 
kosztowny, odroczył tę sprawę do czasu, 
kiedy fundusze gminy pozwolą na taki 
nieprzewidziany koszt; tymczasem zaś 
zrobił w starym wozie nieznaczną re-
parację, dorobił doń mianowicie fligiel* 
z jednej i drugiej strony, tak, ażeby czarne 
sukno pokrywające wóz, padało na koła, 
i aby je na wpół zasłaniało, a w górnej 
części przekształcił owe zaokrąglenie,  
i w ten sposób nadał wozowi kształt dale-
ko szerszy i przyzwoitszy.

I któżby się był spodziewał, że mała ta 
zmiana wywoła jakąś reakcje? Oburzy-
li się jednak na to członkowie pełniący 
(honorowy) obowiązek grzebania zmar-
łych, zwołano sessję, debatowano nad tą 
śmiertelną kwestją, a że żaden z postę-
powców nie był obecnym, uchwalono 
jednogłośnie, że z reparowany karawan 
nie może być używanym, a to dlatego, 
że pogrzeby żydowskie nie mogą nosić 
cechy pomp i okazałości, lecz tylko naj-

prowincji, dbające tylko o powiększenie 
wpływów etatowych, gdyż „gmina po-
trzebuje pieniędzy”, o cześć dla swej re-
ligji i inne sprawy, dotyczące ogółu, naj-
mniej się troszczą.

Sądzę, że burmistrz tego miasta nie 
stawiałby wcale oporu, gdyby kilku re-
prezentantów gminy wyperswadowało 
mu, że jatk i nie mogą istnieć w pobliżu 
domu bożego, że wstrętny ten widok, ten 
hałas i rejwach, to szczekanie psów, a na-
reszcie te zabijające wyziewy, tworzą dys-
harmonje z usposobieniem ludu podczas 
wejścia i wyjścia z modlitwy. Sądzę, że 
burmistrz uczyniłby zadość ich życzeniu  
i kazałby niebawem jatki na inne prze-
nieść miejsce.

Zamilczałbym może o wyżej opisa-
nym fakcie i nie poruszałbym tej kwestji, 
gdyby szło tylko o swawolę tamecznych 
mieszkańców, bo wolnoć Tomku w swo-
im domku; nie podniósłbym może głosu 
w tym przedmiocie, gdyby psy napadały 
nawet co dzień samych członków dozo-
ru i poszarpały ich kapoty, bo byłaby to 
tylko kwestja czysto miejscowa; ale jeżeli 
ci ludzie tolerują rzecz hańbiącą religję 
i uwłaczającą honorowi judaizmu, jako 
należący więc do tegoż wyznania, mam 
zupełne prawo, a nawet ciąży na mnie 
obowiązek stawiać tych przedstawicieli 
gminy kraśnickiej pod pręgierz opinji pu-
blicznej.

Nadmieniam także, że kilku ludzi do-
brej woli w innem mieście, oświadczyło 
gotowość w imię obrażonej czci religijnej, 
wyjednania rezolucji rządu gubernialne-
go na uprzątnienie wspomnianych jatek, 
a w takim razie, ci co brali udział w wy-
stawieniu takowych przy bóżnicy, pocią-
gnięci będą do odpowiedzialności.

H. N.

•

GMINA ŻYDOWSKA
KARAWAN
CHEWRA KADISZA
POGRZEB

Majer Lichtenfeld
Henryk Woliński
H. Najmanowicz

* skrzydło
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„Izraelita”, nr 46 (26 listopada 1880), 
s. 379.

– Piszą nam z Lublina.
Po pięcioletniem zarządzie gubernją 

lubelską, p. jenerał Liszyn**** uwolniony 
został od służby na własne żądanie. Na 
pożegnanie też gubernatora dany był 
dnia 14-go b. m. w salach gubernjalnych, 
bał składkowy, na którym, oprócz dygni-
tarzy wojskowych i cywilnych, znajdo-
wało się także wielu tutejszych obywa-
teli.

Między licznemi toastami w języku 
rossyjskim i niemieckim, wznoszone były 
także dwa w języku polskim, a mianowi-
cie przez p. Prezesa sądu kryminalnego  
i przez członka Dozoru bóżniczego p. 
Majera Lichtenfeld. Ten ostatni uwydat-
nił zasługi Naczelnika gubernji położone 
dla dobra gminy żydowskiej tutejszej,  
w następujących słowach:

„W przeciągu 5-cio letniego zarządza-
nia pana jenerała tutejszą gubernją, mie-
liśmy i my izraelici sposobność przekona-
nia się o filantropijnych jego dążnościach 
dla dobra powierzonej mu gubernji bez 
różnicy wyznania.

Z inicjatywy p. gubernatora kwestja 
budowy nowego szpitala żydowskiego 
w Lublinie, nad którą długi czas bez-
skutecznie debatowano, na nowo po-
wołaną została do życia, weszła w fazę 
urzeczywistnienia, i teraz jest już blizką 
załatwienia. Hojną swą ofiarą na ten cel 
złożoną, okazał nasz gubernator, że tam 
gdzie idzie o dobro cierpiącej ludzkości, 
kwestja wyznaniowa nie powinna mieć 
miejsca.

Skutkiem tego łaskawego rozporzą-
dzenia i zachęcania naszych mieszkań-
ców wyznania Mojżeszowego, urządzony 
został przed kilkoma miesiącami dom 
schronienia dla starców i kalek żydow-
skich w mieście tutejszem.

Pijmy więc za zdrowie Naczelnika 
gubernji i Prezesa zakładów dobroczyn-

prostszym sposobem i najskromniej mu-
szą się odbywać. Wszelkie więc zmiany 
ku upiększeniu narzędzi pogrzebowych 
sprzeciwia się zwyczajowi żydowskiemu 
(Mynhag israel*) (?). – Kwestja ta zaprząt-
nęła bardzo umysly naszych konserwaty-
stów, którzy nie brali w rachubę estetyki, 
wymagań czasu i honoru judaizmu, tak 
dalece, że obawiano się nieprzyjemnych 
ekscessów, bo mieli za sobą całą klassę 
niższą, a na nieszczęście nie ma rabina  
w domu, ażeby tę błahą kwestję rozstrzy-
gnął.

Dowiedział się atoli o tem prezydent 
miasta, p. Woliński**, człowiek światły  
i energiczny, którego usiłowania zwróco-
ne są zawsze ku usunięciu wszelkiego nie-
porządku w mieście, przyzwał głównych 
członków stawiających opór, wyperswa-
dował im niesłuszność ich postępowania 
w tej mierze, i łagodną a rozsądną prze-
mową wskórał u nich, aby się dobro-
wolnie poddali wymaganiu czasu i woli 
Zarządu gminy, zwłaszcza, że nie mogą 
jawnie twierdzić, ażeby zmiana karawa-
nu sprzeciwiała się jakiemu wyraźnemu 
przepisowi religijnemu. To też słuszność 
zwyciężyła, a burza ucichła.

Jeżeli więc przerobiony karawan 
zmniejszy choć wczemkolwiek wstyd 
przy pogrzebach i „chilul haszem”***, to 
klassa intelligentna tutejsza, która do-
tąd najdotkliwiej to czuła, będzie mia-
ła do zawdzięczenia tę reformę swemu 
prezydentowi. Sądzimy jednak, że cały 
ten rejwach godzien lepszej sprawy i że 
dopóki nie będziemy mieli takiego kara-
wanu przynajmniej, jaki posiada konser-
watywna ludność warszawska, dopóty 
nam się zawsze wstydzić wypadnie, i nic 
nas pod tym względem usprawiedliwić 
nie zdoła.

H. N.

•

* hebr. zwyczaj, 
przyjęte tradycje. 

** Henryk Woliński 
(1824-1895), 
prezydent Lublina  
w latach 1868-1886, 
urząd piastował przez 
18 lat. 

**** Konstanty 
Andriejowicz Liszyn 
(1833-1906), 
gubernator w latach 
1875-1880.

GUBERNATOR
BAL
TOLERANCJA
SZPITAL ŻYDOWSKI
  (NOWY)
OCHRONA
DOBROCZYNNOŚĆ

Konstanty Andriejo-
wicz Liszyn
Majer Lichtenfeld

*** Profarancja Imienia 
Bożego, następuje, 
kiedy Żydzi zachowują 
się w sposób 
niemoralny  czy 
hańbiący w obecności 
innych Żydów lub 
nie-Żydów. Utożsa-
mienie amoralizmu  
z profanacją Imienia 
zmusza do zachowa-
nia najwyższych 
standardów moral-
nych. 

się, nie jako izraelici, jako wyznawcy wia-
ry, która miłować każe każdego bez róż-
nicy człowieka, która tolerancję religijną 
ma za jednę z najświętszych swych zasad; 
ale rumieńmy się jako ludzie, że potwor-
ności takie dziś jeszcze w ludzkim świecie 
przytrafiać się mogą!…

•

„Izraelita”, nr 9 (4 marca 1881), s. 71-
72.

Lublin – w Lutym.
Mieszkańcy małych miast, którym 

monotonność życia się sprzykrzą, ocze-
kują zawsze z niecierpliwością ważnego 
jakiegoś zajścia, niezwykłej katastrofy, by 
pozbyć się choć na czas krótki dokucz-
liwych nudów. Do rzędu ruchliwszych  
i weselszych takich epok w życiu prowin-
cjonalistów żydów, zaliczyć należy np. 
wesele bogatego stadła, zamianowanie 
nowego rabina, lub też wybory dozoru 
bóżniczego, powtarzające się co trzy lata 
nowego rabina, lub też wybory dozoru 
bóżniczego, powtarzające się co trzy lata.

Kwestja wyborów sama, wprawdzie 
bywa najczęściej obojętną dla wybor-
ców, i niewielkiej do niej przywiązują 
wagi; interessuje ich ona o tyle tylko, o ile 
dostarcza materiału do czczych gawęd  
i bezcelowych sporów. Obojętność ta 
tłumaczyć się daje niezrozumieniem za-
dania dozoru bóżniczego tak przez wy-
borców, jak i wybranych. Tak gminie, jak  
i jej reprezentantom, nigdy nie przycho-
dzi na myśl, że inny porządek rzeczy po-
winien być zaprowadzony, i że to i owo 
mogłoby być przeinaczone z korzyścią 
dla mieszkańców. O nowych projektach 
nikt wiedzieć nie chce; tylko „jak bywało 
przed czasy” tak powinno być zawsze.

– Dla mnie tam wszystko jedno, kto 
będzie wybrany – mówi niejeden; – co 
najwięcej mogę być skrzywdzonym nie-
znaczną jakąś sumką, jeśli mi podwyższą 

nych, i życzmy mu pomyślnego powo-
dzenia i długich lat! Niech żyje, etc.!“.

Dnia 16-go b. m., przy odjeździe, po-
żegnał gubernator wszystkich, którzy 
mu towarzyszyli do banhofu, a wyra-
żając swoje zadowolenie z wszystkich 
klass tutejszych mieszkańców, zwrócił się 
także do znajdujących się tamże rabina  
i członków gminy, temi słowami: „Mów-
cie waszym braciom po wierze obywate-
lom miasta Lublina, że i z nich niemniej 
jestem zadowolony, a kiedy mi się spo-
sobność nastręczy, nie omieszkam i was 
zarekomendować jak najprzychylniej”.

•

„Izraelita”, nr 48 (10 grudnia 1880), s. 
396.

– Zgrozą i oburzeniem przejęła każde 
lepsze serce żydowskie opowieść, świeżo 
przez pisma publiczne podana, o strasz-
liwym akcie fanatyzmu, jaki się spełnił  
w okolicach Lublina. Żydówka jakaś, 
imieniem Chaja lta Katzhandel, przeszła 
w r. 1877 na katolicyzm i połączyła się 
ślubem z wybrańcem swego serca, nieja-
kim Witkowskim. W rok po ślubie, krew-
ni przechrzścianki porwali ją z domu 
mężowskiego, dokądsiś uwieźli i po nieja-
kim czasie w rzece Wieprzu utopili. Czyn 
zbrodniczy wyszedł na jaw i sprawcy 
onego, Szylowicz i Abraham Katzhandel, 
oczekują wymiaru kary na nich wyrze-
czonej: pierwszy 12 lat ciężkich robót, 
drugi 2 lat więzienia i dozoru policyjnego.

Gdzież moc, któraby wreszcie wytępi-
ła w motłochu ten fanatyzm straszny, to 
barbarzyństwo wyzute z wszelkich uczuć 
ludzkich, w imię religji jakoby pielęgno-
wane! Gdzież możność rzucenia choćby 
promyka światła w te ciemności, gdzież 
droga do tych nizin, by można było ziar-
nem lepszych pojęć, zacniejszych uczuć, 
prawdziwej religijności, je zapłodnić!

Rumieńmy się takich zajść, rumieńmy 

KONWERSJA
ZABÓJSTWO
RELIGIA

Chaja Ita Katzhandel
Witkowski
Szylowicz
Abraham Katzhandel

GMINA ŻYDOWSKA
KARAWAN
OCHRONA

Jakub Herszenhorn
Józef Seidenman
Izaak Szenbrun
H. Najmanowicz
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skim strącić z piedestału przełożonych 
gminy?

Zamilczelibyśmy może o tym jedy-
nym grzechu, ciążącym na zarządzie 
gminy lubelskiej; lecz z obowiązku kroni-
karskiego uważamy za konieczne wspo-
mnieć o nim w tem miejscu, tem bardziej 
że jest jedynym.

Z innych bowiem zadań, dotychcza-
sowy dozór bóżniczy wywiązał się godnie 
i ku zadowoleniu nawet całej frakcji za-
stojnej, utrzymującej, że taki tylko zarząd 
jest najlepszy, który „nic nie robi, i nie 
myśli o nowych projektach”.

– A klassa postępowa? – zapyta nie-
jeden – czemu nie stawiła ona oporu na 
korzyść dotychczasowego zarządu, nale-
żącego do jej grona?

Na takie pytanie następującą damy 
odpowiedź:

1) Liczba tutejszych postępowców, 
wcale na miano „klassy“ nie zasługu-
je. Tacy mogą być policzeni na palcach,  
a przy ściślejszem zbadaniu, nie wszystkie 
nawet palce jednego człowieka powinny 
być na ten cel użyte.

2) Tutejsi postępowcy dawno już 
zrzekli się wszelkiej interwencji, i stali się 
zupełnie indifferentnym i na wszelkiego 
rodzaju sprawy gminne.

3) Podczas, kiedy zastojni zarzucali do-
tychczasowemu dozorowi duch reforma-
torski, postępowcy przeciwnie zarzucali 
mu bezczynność w tej mierze, ponieważ 
nic takiego nie zdziałał, coby zasłużyło na 
ujmowanie się za niego zwolenników po-
stępu.

Dwa skrzydła u karawanu nie war-
te jeszcze poświęcenia miłego spokoju  
i wszczynania kłótni z klassą liczebniej-
szą, anti-postępową.

A nareszcie:
4) Nowowybrany zarząd trafił także 

i do gustu postępowców, gdyż wybrani 
trzej członkowie posiadają odpowiednie 
warunki do tego urzędu i zasługują na 
zupełne zaufanie gminy.

składkę etatową; bo cóż więcej mogą czy-
nić przełożeni gminy?

Słowem, powierzają dozorowi tylko 
czynność zarządzania składką etatową; 
więcej od niego się nie spodziewają i nie 
wymagają.

– Dla czegoś ty głosował za panem A., 
a nie za B.? – pyta się jeden drugiego.

– Bo co mi za różnica? – odpowie za-
pytany – Czy to nie na jedno wychodzi?

I w istocie mają zupełną słuszność, 
bo tak A., jak i B., oddadzą gminę za trzy 
lata w ręce przyszłych członków dozoru  
w tym samym stanie, w jakim ją otrzyma-
li od swoich poprzedników.

Otóż, i u nas w Lublinie odbyły się 
przed paru dniami wybory nowego za-
rządu gminy.

Tym razem można było zauważyć 
większe zainteresowanie się elekcją niż 
zwykle. Widoczną była agitacja klassy 
ortodoksyjnej, która nie znajdując żadnej 
na tej drodze przeszkody, łatwo osiągnę-
ła cel swój. Obecni członkowie nie utrzy-
mali się na dalsze trzy lata.

Czemuż to dotychczasowi dozorcy 
nasi popadli w taką niełaskę? Czem oni 
ściągnęli na siebie niechęć zachowaw-
ców, kiedy przez cały czas przodowania 
gminie, najmniejsza nie powstała refor-
ma, a na szkodę ortodoksji żadna nie na-
stąpiła zmiana?

– Żadna? – Przepraszamy! Zapo-
mnieliśmy o jednej zmianie dostatecznej 
dla oburzenia każdego pobożnego żyda,  
a mianowicie: dorobiono dwa skrzydła 
do karawanu, by nadać mu kształt odpo-
wiedniejszy, o czem wzmiankowaliśmy 
niedawno w piśmie niniejszem.

Nie jednego to może zadziwi, że tak 
błaha kwestja stała się przyczyną odję-
cia steru reprezentantom gminy! Ale cóż 
tu dziwnego? Jeżeli według opowieści 
Midraszu głupia oś w powozie pewnego 
króla stała się niegdyś przyczyną zburze-
nia wielkiego miasta Beter*, czemużby nie 
mogły dwa skrzydła w karawanie lubel-

* Chodzi tu  
o miejscowość Bejtar  
w Judei, ostatnią 
twierdzę zdobytą  
i zburzoną przez 
Rzymian podczas 
powstania Bar Kochby 
w roku 135. Żydowska 
legenda wyjaśnia 
zburzenie Bejtaru  
w sposób ahistorycz-
ny: „Pewnego dnia 
przejeżdżała przez tę 
okolicę córka cesarza. 
Traf chciał, że w jej 
powozie nagle pękła 
drewniana oś. 
Towarzyszący jej 
słudzy bez namysłu 
wycięli jedno  
z cedrowych drzew  
i wystrugali oś do 
powozu. Dotknięci do 
żywego naruszeniem 
przez nich świętego 
zwyczaju, Żydzi pobili 
ich. W wyniku tego 
zdarzenia wpłynął do 
rąk cesarza donos, że 
Żydzi z Bejtaru 
podnieśli bunt. Cesarz 
szybko na to 
zareagował. Zebrał 
wojsko i wyruszył na 
Bejtar”. 
Zob. Agady talmu-
dyczne w przekładzie 
Michała Friedmana, 
Wrocław 2005. 

Bejtar lub Betar to 
również akronim od 
Brith Josef Trumpel-
dor (Związek im. 
Josefa Trumpeldora), 
międzywojennej 
skrajnie prawicowej 
żydowskiej organizacji 
skautowej i paramilia-
tarnej, powiazanej  
z syjonizmem 
rewizjonistycznym  
i założonej przez Zewa 
Żabotyńskiego.  
W jej nazwie brzmiało 
zatem imię starożyt-
nej fortecy, ale 
również obrońcy 
osady Tel Chaj z 1920 
roku, który stał się 
symbolem żydowskiej 
samoobrony  
w Palestynie. 

wicza w zasadzie co do obowiązalności 
rygoru niepisania w sobotę; wielu także 
zarzuci mu oportunizm w rzeczach reli-
gijnych, gdyż chwali restrykcję uczniów 
żydowskich odnośnie do owego zakazu, 
jedynie dla dania zachęty ojcom zacho-
wawcom do posyłania dzieci swych do 
szkół. Wszelako, uwagi p. N., jako odpo-
wiedź na odezwanie się gazety lubelskiej 
o „fanatyzmie i przesądach żydowskich”, 
są trafne, i przytaczamy je tu w całości:

„W Nr. 55 »Gaz. Lub«. w kronice 
bieżącej opowiedziany jest fakt, jakoby 
jeden z tutejszych mieszkańców, wkra-
czający po części na drogę postępu, gdyż  
w kole familijnem używa języka polskie-
go, miał odrzucić myśl oddania do szkół 
syna swego z powodu, że w szkole trzeba 
pisać w sobotę, co ma dowodzić, że fana-
tyzm i przesądy izraelitów nie łatwe są do 
wykorzenienia.

Wybacz, panie Redaktorze! że pozwo-
lę sobie zrobić parę uwag objaśniających 
w tej kwestji.

Pisanie w sobotę jest rzeczywiście re-
ligją mojżeszową zabronione, i unikanie 
tego przez żydów nie może być nazwa-
ne przesądem, lub fanatyzmem. Święce-
nie dnia sobotniego mieści się w 10-ciu 
przykazaniach obok zakazów: »Nie zabi-
jaj!«, »nie kradnij!« i t. d., a pod słowami 
»święcenie sabatu« rozumie tradycja 
żydowska: unikanie wszelkich czynności 
powszednich, które mogą być nazwane 
robotą, pracą, rzemiosłem, zatrudnie-
niem i t. p., a dozwolone są tylko wtedy, 
kiedy idzie o zdrowie ludzkie, bez różni-
cy wyznania. Pisanie nie może także być 
wyłączonem z tych nazw, zwłaszcza, że 
wielu ludzi znajduje jedyne swoje utrzy-
manie w piórze.

Bezczynność taka w sobotę, wielce 
wpływa na moralność tej ludności. Żyd 
bowiem, skrępowany przez cały tydzień 
więzami materjalizmu, zrywa te pęta  
z nadejściem sabatu, i staje się człowie-
kiem idealnym. Używa on tego dnia  

Nowo wybrani ci są to: pp. Her-
szenhorn Jakób*, właściciel drukarni, 
Seidenmann Józef, właściciel kantoru 
wekslu, i Szenbrun Izaak, kupiec.

Pierwszy piastował już przed laty god-
ność członka dozoru bóżniczego ku za-
dowoleniu gminy, a drugi p. Seidenmann, 
jako opiekun ochrony żydowskiej tu-
tejszej, zasłużył się wielce tejże insty-
tucji, gdyż w krótkim czasie zdołał za-
prowadzić w niej należyty porządek  
i powiększyć jej fundusze, zwłaszcza przy 
otworzeniu przy tym zakładzie w roku 
zeszłym nowego oddziału, t. j. domu 
przytułku dla starców i kalek, za co przy 
tej sposobności składamy mu dzięki,  
w imieniu cierpiącej ludzkości.

Dotychczasowemu dozorowi głów-
nie zawdzięczać mamy znaczne posu-
nięcie naprzód kwestji budowy nowego 
szpitala izraelskiego w Lublinie, i nie wąt-
pimy, że i nowowybrani czynić będą sta-
rania, by budowa tak ważnej dla miasta 
i okolicy instytucji w jak najrychlejszym 
czasie ukończoną została.

Mamy także niepłonną nadzieję, 
że nowowybrani reprezentanci zechcą 
wziąć na uwagę, że wiele jest do załatwie-
nia na polu administracyjnem, ekono-
micznem i filantropijnem tutejszej gmi-
ny, i że to wszystko zależy od ich dobrej 
woli i pracy dla dobra gminy.

Jak daleko nadzieja nasza się ziści – 
niedaleka przyszłość to pokaże.

H. Neumanowicz

•

„Izraelita”, nr 13 (1 kwietnia 1881), s. 
102-103.

– Korrespondent nasz lubelski p. H. 
Neumanowicz, zamieścił świeżo w ga-
zecie tamecznej wyjaśnienie w kwestji 
niepisania w sobotę przez uczniów szkół 
publicznych–żydów. Nie wszyscy pewnie 
się zgodzą na zapatrywania p. Neumano-

OŚWIATA
GIMNAZJUM
SZABES
TOLERANCJA

H. Najmanowicz

* Jakub Herszenhorn 
(1827-1889) założyciej 
znanej drukarni, którą 
po jego śmierci 
prowadziła przez kilka 
dekad wdowa po nim, 
Necha Herszenhorno-
wa (1854-1937); 
rodzice wybitnego 
lekarza i działacza 
społecznego oraz 
jednego z przywód-
ców Bundu, Szlomy 
Herszenhorna 
(1888-1953).
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cenie sabatu« w religji swych ojców, 
przyzwyczaiwszy się za młodu w szkole 
do przekraczania jednego przepisu, do 
znieważania soboty, kroczy coraz dalej 
na drodze antireligijnej, aż z czasem cały 
gmach religijny rozpada mu się w gruzy, 
a w sercu jego pozostaje niczem zapeł-
nić się nie dająca próżnia. Jesteśmy tak-
że przekonani, że dzieci ortodoksyjnych 
rodziców, unikające pisania w szkole  
w sobotę, przyczyniają się wielce do 
oświaty swoich współbraci; dzieci zaś po-
stępowych rodziców, które z tego sobie 
żadnego nie robią skrupułu, przyczyniają 
się do reakcji pod tym względem. Pierwsi 
bowiem dają przykład, że dla wkroczenia 
na drogę oświaty, nie koniecznie trzeba 
zerwać z tradycją, co też niejednego za-
chowawcę do naśladowania zachęca. 
Ostatni zaś kroczą sami naprzód, zosta-
wiając resztę współwyznawców w tyle, 
i dają przykład wprost przeciwny, że jak 
tylko młodzież żydowska przestępuje 
progi cywilizacji, już musi wziąć rozbrat  
z przepisami religijnemi, i tem samem 
odstraszają zacofanych swych współbra-
ci od wiedzy świeckiej w ogóle.

Dzięki temu rygorowi niezmuszania 
żydów do pisania w szkole w sobotę, 
uczęszcza już obecnie do tutejszych gim-
nazjów znaczna liczba uczniów i uczen-
nic z zachowawczych domów izraelskich, 
a między tymi nawet synek pewnego 
rabina, słynnego za życia ze swej wielkiej 
erudycji talmudycznej.

Otóż, co uważałem za stosowne wy-
powiedzieć w tej kwestji, dla wielu wzglę-
dów, a szczególnie ze względu na to, że 
słowa: »w szkole trzeba pisać w sobotę« 
mogą niejednego z zachowawczych ży-
dów odstręczyć od wiedzy, a powinni oni 
koniecznie o tem wiedzieć, że w szkole 
nie trzeba pisać w sobotę, a zależy to tyl-
ko od woli samych uczniów”.

H. Neumanowicz

•

w kole swej rodziny na modlitwę, spo-
czynek, naukę, przechadzkę, czytanie, 
egzaminowanie dzieci, a nareszcie na od-
wiedzanie przyjaciół i krewnych. Dla tego 
też nie widać żyda w sobotę po szynkach, 
knajpach, bilardach i t. p. Każdy poboż-
ny żyd urządza sobie interesa swoje tak, 
ażeby w sobotę nie miał potrzeby prze-
kroczyć tego przepisu religijnego. Znamy 
nawet takich żydów, którzy nieraz już 
znaczne stracili sumy, z tej jedynej przy-
czyny, że nie chcieli pisać w sobotę.

Że to nie jest przesądem, dowodzi i ta 
okoliczność, że władza szkolna, na mocy 
wydanego przed laty polecenia Ministra 
oświaty, nie zmusza żadnego ucznia ży-
dowskiego do pisania w sobotę i święta 
żydowskie.

Szczególną tolerancją pod tym wzglę-
dem odznacza się władza szkolna w Lu-
blinie. Jest bowiem znaczna liczba uczni 
i uczennic mojżeszowego wyznania  
w tutejszych gimnazjach, która przez 
cały czas pobierania nauki, ani razu 
jeszcze nie dotknęła pióra w sobotę, co 
im jednak nie przeszkadza do pilności 
w nauce, i żadnych z tej przyczyny nie 
doznawają trudności przy pozyskaniu 
promocji. Uczęszczają oni wprawdzie 
w dnie świąteczne na lekcje, lecz zanie-
chaną lekcję piśmienną starają się zrobić 
zawsze w dzień następny. Wiemy nawet, 
że wiele razy wypadały piśmienne egza-
mina w sobotę, lub święto izraelskie, a ze 
względu na ważność przepisu religijnego 
władza szkolna tutejsza oznaczała dla ży-
dowskich uczniów inny dzień powszedni, 
a profesorowie poświęcali wiele godzin  
z własnego czasu swobodnego na wysłu-
chanie ich.

Że wstrzymanie dzieci żydowskich od 
pisania w sobotę, korzystnie tylko od-
działywać może na moralny ich charak-
ter – nie ulega wątpliwości. Wiadomo, 
jaki wpływ wywiera wychowanie religij-
ne na całe życie człowieka; dziecko więc 
żydowskie, wiedząc jaką gra rolę »świę-

„Izraelita”, nr 26 (8 lipca 1881), s. 213-
215.

Lublin, w Lipcu 1881.
Na jakie przykrości ze strony zelotów 

wystawieni są na prowincji dobrze my-
ślący ludzie, przy najmniejszem przed-
sięwzięciu dla postępu, nauki lub sztuki, 
a także jak wielką jest siła fanatyzmu  
w niższej warstwie ludności żydowskiej, 
że dla swoich przekonań poświęcają nie-
raz własne i swoich dzieci szczęście, a na-
reszcie, jak silne są węzły rodzinne śród 
żydowskich familji – dowodem tego po-
służy fakt następujący:

Przed dwoma laty przywędrował do 
Lublina kilkunastoletni chłopiec Gerszon 
Friedman z miasteczka Przytyka w gu-
bernji radomskiej, który po śmierci swe-
go ojca, nie mogąc pozostać przy biednej 
matce wdowie, szukał przytułku u litości-
wych ludzi w większem mieście.

Jako pochodzący z familji przesiąk-
niętej na wskroś chassydyzmem, i w tej 
sferze wychowany, polecił się tu miło-
sierdziu pewnej partji chassydowskiej. 
Zlitował się nad nim jeden z tutejszych 
mieszkańców p. L. Niemcewicz***, który 
zaopiekował się nim, karmił go i odzie-
wał, a chłopiec kontynuował tu szczu-
płe swe studja talmudyczne, wynoszone  
z chederu. Po niejakim czasie wykryto  
w chłopcu talent niezwykły, a raczej dwa 
talenta, t. j. do rzeźbiarstwa i mechaniki. 
Różne jego wyroby ręczne, między które-
mi odznacza się szczególnie cały komplet 
figurek szachowych misternej roboty, 
pomieszczonych w pudełku ze sztucz-
nemi zamkami różnych systemów me-
chanicznych własnego pomysłu, opisane 
były obszernie w Nr. 25 Gaz. Lub. za rok 
bieżący, a następnie ocenione przez ludzi 
kompetentnych, którzy świetną przy-
szłość chłopcu rokowali.

W skutek tego zainteressowało się 
Friedmanem przed kilkoma miesiącami 
pewne kółko z klassy intelligentnej tu-

„Izraelita”, nr 26 (8 lipca 1881), s. 212.

– W zeszłowtorkowym N-rze „Gazety 
Warszawskiej” czytamy korespondencję  
z Lublina, gdzie autor zaczyna od szero-
kiego rozwodzenia się nad niedawnemi 
zajściami w południowej Rosji* i sposo-
bem, w który odgłosy te o opinję i uspo-
sobienia tutejszokrajowej ludności się 
odbijały, motywowania dalej potrzeby 
hamowania porywów ludu, omal że nie 
do wybuchu gotowych, wreszcie wyno-
szenia wpływu zbawiennego, jaki w tym 
kierunku wywarły odezwy zwierzchni-
ków Duchowieństwa, a w szczególności 
J. Eks. Administratora dyecezji lubelskiej; 
kończy zaś wyrazami zdziwienia i wy-
rzutu, że podczas procesji zakończającej 
uroczystość Bożego Ciała, jedna z kup-
cowych–żydówek w Lublinie na Kra-
kowskiem-Przedmieściu, trzymała sklep 
otwarty i szwargotała z kimś w żargonie…

Zgadzamy się najzupełniej z szan. 
korespondentem na wszystko co pisze 
odnośnie do potrzeby wzajemnego sza-
cunku wyznań i harmonji społecznej. 
Nie zdaje się nam tylko, aby naganne ze 
wszechmiar zachowanie się jednej nie-
rozważnej kupcowej, podczas gdy wszy-
scy inni kupcy mieli sklepy swe podczas 
procesji zamknięte, aby zachowanie się 
to, mówimy, jednej zacofanej i ślepej 
jednostki zasługiwało na te szerokie uża-
lające się wywody szan. autora. Wszak 
niemało i wśród chrześcjan jednostek, co 
pomimo wszelkich nawoływań rozumu  
i interessu ogólnego, mącą nierozważ-
nem postępowaniem zgodę społeczną,  
a jednak któżby to odnosił do ogółu, któż-
by ztąd snuł żale na zachowanie się całe-
go społeczeństwa? Dla nas, nie wahamy 
się tego powiedzieć, przeciwnie, fakt, że 
na setki kupców i kramarzy żydowskich 
w Lublinie jedna, wyraźnie jedna gdzieś 
żydówka-kramarka nie zachowywała się 
należycie podczas procesji chrześcjan-
skiej, jest dosyć pocieszającym…**

POGROMY
KOŚCIÓŁ
KRAKOWSKIE  
  PRZEDMIEŚCIE
JIDYSZ

H. Najmanowicz

CHASYDYZM
RZEŹBA
MECHANIKA
DOBROCZYNNOŚĆ
OŚWIATA

Gerszon Friedman
L. Nemcewicz
Kiesevetter
Izrael Frenkel
Samuel Mohilewer
Luzer Friedman
H. Najmanowicz

* Rok 1881 rozpoczął 
w Rosji falę po-
gromów antyżydow-
skich, do 1884 miało 
ich miejsce aż 250. 
Wydarzenia te 
zainicjowały masowy 
ruch emigracyjny 
Żydów do Stanów 
Zjednoczonych.

*** Być może ktoś  
z krewnych Lewiego 
Niemcewicza (ur. 
1875), w dwudziesto-
leciu międzywojen-
nym jednego  
z publicystów 
„Lubliner Tugblat”.

** Niniejsza nota to 
ciekawy przykład 
skrajnie koncyliacyj-
nej postawy redakcji 
„Izraelity” w owym 
okresie, w imię 
łagodzenia konfliktów 
gotowej nazywać 
wybrykiem nieza-
mknięcie sklepu na 
trasie procesji Bożego 
Ciała. 
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gać fanatyzmowi zdziczałej swej rodziny. 
Zaopatrzywszy go w listy polecające 
do intelligentnych osób zamieszkałych  
w Warszawie, a także w koszta podróży, 
wspomnieni czcigodni mężowie dali mu 
możność opuszczenia gniazda obskuran-
tyzmu i powrócenia do Lublina, celem 
udania się ztąd do Warszawy, za pomocą 
tutejszych jego protektorów.

W liście swoim do nas przez Fried-
mana pisze nam szanowny rabin jak na-
stępuje: „Udało nam się odszukać naszej 
zguby, i zwracamy ją wam. Stokrotne 
dzięki za wasze trudy dla sztuki, sławy 
kraju i współwyznawców. Wszystko, co 
będzie w mojej możności uczynię dla 
tego chłopca; my ztąd a wy ztamtąd, zło-
żymy się na ten cel i postaramy się przy-
prowadzić go do pożądanego celu. Nie 
trzymajcie go długo w Lublinie, wyślijcie 
go do Warszawy, gdzie ręka jego wrogich 
przyjaciół tak prędko go nie dosięgnie. 
Wkrótce będę w Warszawie i postaram 
się oddać go pod nadzór wiernego i świa-
tłego żyda, aby prawdziwa religja i czysta 
bojaźń boska tegoż chłopca w niczem nie 
ucierpiała. Przyjmcie etc”. Nieprawdaż 
czytelnicy! że aż miło słyszeć takie słowa  
z ust rabina, a jaki to przedstawia kon-
trast z przekonaniem dzikich fanatyków! 
Obyśmy takich rabinów jak najwięcej 
mieli!

Kilka dni tedy bawił Friedman w Lu-
blinie, przygotowując się do podróży do 
Warszawy, po powrocie z rodzinnego 
miasta, zkąd pokryjomu się wydalił, nie 
pożegnając się ze swoimi. Ale oto stara 
jego matka wraz z bratem nie szczędząc 
kosztów, pomimo biednego swego sta-
nu, przybyli do Lublina „odebrać swoje 
dziecko z rąk nielitościwych »epikurej-
czyków«, czyhających na niewinne dusze 
niepełnoletnich chłopców”. Na widok 
płaczącej i spazmującej starej swej mat-
ki, chłopiec osłupiał, prosił, błagał, aby 
mu pozwolono się kształcić na człowieka 
użytecznego; lecz matka się uparła, ażeby 

tejszej, zapewniono mu fundusz około 
rs. 18 miesięcznie, sprawiono porząd-
niejsze ubranie, nauczono go początków 
czytania i pisania po polsku i po rusku, 
i umieszczono go na kilka miesięcy  
w pracowni tutejszego rzeźbiarza artysty 
p. Kiesevetter*.

Otóż, podczas kiedy F. przygotowy-
wał się tu do życia użytecznego i do poło-
żenia fundamentu pod przyszłość swoją, 
zafrasowała się sfanatyzowana jego famil-
ja w rodzinnem jego miasteczku, że chło-
piec wyjdzie „letarbos roo” (na zepsutą 
drogę), że porzucił talmud, że został „he-
legantem”, że nareszcie jakiś „baldowor” 
(demon) go opanował, że prostym no-
żykiem wyrabia takie dziwaczne rzeczy  
i majstersztyki, jakich nawet ich prababki 
nie widziały. Przyleciał więc co tchu jeden 
z jego braci do Lublina, i pod pretekstem, 
że matka mu zachorowała i pragnie się  
z nim pożegnać na zawsze, zabrał czem-
prędzej chłopca z sobą, nie dając mu na-
wet pożegnać się z jego protektorami, za-
wiózł do domu, i zabrawszy mu wszystkie 
jego wyroby (oprócz pudełka z szachami, 
które zostało u wspomnianego p. N.),  
a także wszystko co trąciło „helegancją”, 
polecono mu udać się napowrót do 
„bethamidraszu”. Już nawet zaczęto sta-
rać się dlań o – towarzyszkę życia, przy 
boku której będzie musiał zapomnieć  
o zabawkach dziecinnych, o głupich sztu-
kach mechanicznych i o djabelskich skro-
baniach nożykami.

Lecz i lublinianie nie w ciemię bici, 
zawiadomiono więc niebawem o tem 
jednego z intelligentnych ludzi w Rado-
miu p. Izraela Frenkel, i za pomocą inter-
wencji światłego rabina miasta Radomia 
p. Samuela Mohilewer**, wyśledzono 
miejsce pobytu chłopca, sprowadzono 
go do Radomia, gdzie rabin gorącemi sło-
wy zachęty wyperswadował chłopcu, że 
tam gdzie idzie o własne jego szczęście, 
o naukę i sztukę, o rzadki talent, o sławę 
współwyznawców, tam nie powinien ule-

* Być może Ludomir 
Gustaw Florian 
Kiesewetter (1845–
1903), księgarz, 
malarz, rzeźbiarz  
i snycerz, autor m.in. 
wrót do lubelskiej 
archikatedry. 

** Samuel Mohilewer 
(równ. Mohylewer, 
Molewer, 1824-1898), 
ortodoksyjny rabin  
(w Suwałkach, 
następnie Radomiu i, 
do śmierci,  
w Białymstoku), 
działacz społeczny, 
twórca syjonizmu 
religijnego, współzało-
życiel organizacji 
Chowewej Syjon 
(hebr. Miłośnicy 
Syjonu). Za jego 
namową baron E.J. de 
Rotschild zaangażo-
wał się finansowo  
w powstawanie osiedli 
żydowskich  
w Palestynie.

„Izraelita”, nr 28 (21 lipca 1882), s. 225.

O dodatnim objawie donoszą nam 
z Lublina. Oto, członkowie zarządu, po-
społu ze starszymi gminy uchwalili, by 
odtąd niewiasty żydówki unikały zbyt-
niego strojenia się i obwieszania drogie-
mi świecidłami po za obrębem swych 
domostw. Że zbytek w tualecie, często 
wymuszony i fałszywy, jest jedną z przy-
czyn wywołujących nieprzyjażne prze-
ciwko żydom usposobienia, – nie ulega 
żadnej wątpliwości. Godziłoby się, aby 
inne gminy przykład ten lublinian naśla-
dowały.

•

„Izraelita”, nr 33 (25 sierpnia 1882), s. 
266.

– Z Lublina piszą nam: Chęć do nauki 
świeckiej, objawia się tu w najciaśniejszej 
sferze. Młodzież bethamidraszowa skrycie 
i bez wiedzy rodziców z klassy zacofanej, 
szuka sposobów nauczenia się czegoś po-
żytecznego, oprócz talmudu. Objaw ten 
spowodował kilku uczniów gimnazjum 
podać dłoń bratnią i pomoc naukową 
pragnącym się kształcić, i w tym celu oko-
ło 8-u uczniów żydowskich poświęca 16 
godzin tygodniowo (po 2 godzin każdy) 
bezpłatnemu wykładaniu im w lokalu 
szkoły elementarnej żydowskiej tutejszej, 
w godzinach poobiednich, języków: ru-
skiego, polskiego, niemieckiego i arytme-
tyki. Dotąd zgłosiło się dopiero 9-u uczą-
cych się, większa zaś część wychowańców 
bethamidraszu, niema jeszcze dosyć od-
wagi i zostaje wyczekującą. Szczęść Boże 
dobrym chęciom! – Wykład trwa dopiero 
trzy tygodnie, a postępy uczących się są 
znaczne. Spodziewamy się zbawiennego 
plonu po tej siejbie. Po niejakim czasie wy-
mienimy nazwiska młodzieży ofiarnej, aby 
im publicznie składać dzięki.

H. N.

najsamprzód powrócił z nią do domu, 
zkąd się skrycie wykradł. Co zaś później 
z nim będzie, dopiero w domu rada fa-
milijna rozstrzygnie. Naturalnie, że jego 
protektorzy tutejsi nie mogli stawiać 
oporu, postąpić z chłopcem á la Morta-
ro*. Przysiągł zaś Friedman, że w domu 
w żaden sposób nie pozostanie i talentu 
swego nie zmarnuje, co też brat potwier-
dził piśmiennem zobowiązaniem, że  
w przeciągu kilku tygodni sam go odda 
do odpowiedniego rzemieślnika w War-
szawie. To też przyszły artysta nasz prze-
bywa obecnie albo w Przytyku, lub też 
przy bracie, Luzerze Friedman, w mia-
steczku Kazanowie. Cała też nasza praca 
obywatelska spełzła tymczasem na ni-
czem. Otóż i koniec drugiego aktu dra-
matu. Co zaś do trzeciego, to może on się 
skończyć nader tragicznie. Przy wielkiem 
bowiem popędzie tegoż F. do kształcenia 
się z jednej, a ogromnym oporze z drugiej 
strony, to finał nie może być arcyweso-
łym. Nie jeden fakt z życia żydowskiego 
może usprawiedliwić tę obawę. Spodzie-
wamy się jednak, że ludzie dobrej woli  
w okolicy Kazanowa lub Przytyka, któ-
rych słowa nasze może dojdą, postarają 
się, by talent ten niezginął marnie, i usiło-
wać będą już to drogą perswazji, lub in-
nym sposobem podać chłopcu możność 
wydobycia się z ciasnej tej sfery.

Po napisaniu niniejszej korrespon-
dencji, chcieliśmy postąpić jak mędrcy 
nasi z księgą „Kaznodzieja Salomona”**, 
z powodu, że fakt ten odkrywa światu 
własne nasze rany; że zaś uważamy go za 
wielce charakteryzujący pod względem 
psychicznym, i jako dobrze określający 
panującą jeszcze ciemnotę w niektórych 
klassach izraelskich, wstrzymujemy się 
od ukrycia tego faktu, i komunikujemy 
go naszym czytelnikom.

H. Neumanowicz

•

* Chodzi może  
o postać barona 
Mortaro czy też 
Mortara z komedii 
Rewolwer Aleksandra 
Fredry z 1880 r.  
Mortaro próbuje 
pozbyć się rewolweru, 
który ciągle  
z powrotem do niego 
wraca.

GMINA ŻYDOWSKA
KOBIETY
STRÓJ
ANTYSEMITYZM

OŚWIATA
GIMNAZJUM
SZKOŁA 
ELEMENTARNA

H. Najmanowicz

** Inaczej Księga 
Koheleta. W judaizmie  
dugo dyskutowano 
nad włączeniem tej 
księgi do kanono, 
zarzucając jej 
wewnętrzne sprzecz-
ności, a przede 
wszystkim treści 
mogące skłaniać do 
herezji; dyskusje te 
ukruciła dopiero 
redakcja księgi  
i dodanie do niej 
epilogu. Więcej w tej 
sprawie zobacz: 
Helena Eilstein, 
Czytając Koheleta, 
„Przegląd Filozoficzny 
– Nowa Seria”, nr 1 
(53), 2005, s. 7-26.
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do swoich poprzednich protektorów, 
prosząc, abyśmy o nim nie zapomnieli  
i nie oddali go na pastwę biedy i nędzy.

Jak na teraz, nie możemy więcej 
dlań zrobić, jak przysłać mu tymczasem 
mały fundusik, i polecić go światłym  
i szlachetnym warszawianom, w nadziei, 
że nieopuszczą sposobności spełnienia 
prawdziwego czynu obywatelskiego, t. j. 
zaopiekowania się tym nauki łaknącym 
chłopcem, aby rzadki ten talent, który 
może przynieść chlubę swemu krajowi  
i braciom po wierze, nie zginął marnie. 
Nie powątpiewamy też na chwilę, że 
znajdzie się kółko chętnych osób, które 
przygarną owego zbiega z partji chassy-
dowskiej, który przychodzi, acz z próżne-
mi, ale zdolnemi nadzwyczaj rękoma.

Zapewnił nas także zacny rabin m. 
Radomia, p. Samuel Mohilewer, jako 
też jeden z postępowych mieszkańców 
tamecznych, p. Izrael Frenkel, że i oni 
przyczynią się materjalnem i środkami 
do wspierania Fr. na drodze przezeń ob-
ranej.

My, z naszej strony, nadsyłać będzie-
my w miarę możności, zasiłki dla niego  
z ofiar szlachetnych lublinian, którzy byli 
pierwszymi w sprowadzeniu go na lepszą 
drogę, i nadal go pewnie nie opuszczą. 
Prosimy ich też, aby, po przeczytaniu ni-
niejszego, raczyli nam swe datki na ten 
cel nadsyłać.

Na ten cel załączamy tymczasem rs. 7.
H. Neumanowicz, Adolf Holzberger

•

„Izraelita”, nr 39 (13 października 
1882), s. 319-320.

Lublin, w Październiku 1882 r. 
Przy początku nowego roku – według 

kalendarza żydowskiego – uważam za 
stosowne rzucić okiem na życie naszego 
miasta w ogóle, a naszych spółwyznaw-
ców po szczególe, i zdać wam sprawę  

„Izraelita”, nr 34 (2 września 1881), s. 
278.

Lublin, w Sierpniu 1881 r.
– W N-rze 26-tym „Izraelity” opo-

wiedzieliśmy o utalentowanym chłopcu 
Gerszonie Friedman z Przytyka, okazu-
jącym niezwykły talent do rzeźbiarstwa 
i mechaniki, któremu jednak sfanatyzo-
wana familja nie pozwoliła się kształcić  
w Lublinie, by nie uległ zepsuciu, i zabrała 
go na powrót do domu, ażeby zapomniał 
o swoich zdolnościach, gdyż, to, co nie-
którzy w Lublinie nazywają zdolnością, 
to u całego Przytyka jest wadą i ułom-
nością. Otóż, miło nam tu zaznaczyć, że 
temuż chłopcu, po długiej walce, udało 
się przezwyciężyć obskurantyzm swych 
krewnych, do czego niemało także się 
przyczynił wpływ jednego z cadyków.

Dowiedzieliśmy się bowiem, że brat 
tegoż chłopca należy do partji chassy-
dowskiej, hołdujących rebemu w Pary-
sowie. Donieśliśmy więc temuż rebemu 
o całem zajściu z chłopcem i o przeszko-
dzie stawianej mu na drodze wydoskona-
lenia się w swym talencie przez własnego 
brata.

Tenże cadyk zechciał jakoś nas zro-
zumieć, i potrafił ocenić całą doniosłość 
tegoż faktu, a w czasie kiedy wszelkie 
usiłowania i perswazje osób światłych 
nic wskórać nie mogły, kilka słów tegoż 
cudotwórcy wystarczyły, by sprawie tej 
inny nadać kierunek. Nie jestże to praw-
dziwy mofes (cud)*? Ach! coby-to ludzie 
ci zdziałać mogli, gdyby tylko chcieli! – 
„Jeżeli tylko rebe każe – mówił brat – to 
trudna rada. Pewnie wie on, że tak po-
winno być!”.

Otóż, tenże Friedman, za wiedzą fa-
milji opuścił obecnie gniazdo rodzinne  
i udał się do Warszawy, lecz bez żadnych 
zgoła funduszów, gdyż familja jego jest 
bardzo biedną i niczem go wspierać nie 
może.

Odniósł się tedy do nas listownie, jako 

CHASYDYZM
RZEŹBA
MECHANIKA
DOBROCZYNNOŚĆ
OŚWIATA

Gerszon Friedman
Cadyk z Parysowa
Samuel Mohilewer
Izrael Frenkel
H. Najmanowicz
Adolf Holzberger

POGROMY
ANTYSEMITYZM
JIDYSZ
CHRZEŚCIJANIE
GOSPODARKA
BIEDA
STRAŻ OGNIOWA
SZPITAL ŻYDOWSKI   
  (NOWY)
OŚWIATA
TALMUD-TORA

H. Najmanowicz

* jid. מופת, częściej נס, 
wym. nes.

ci wasze zamiast do szkół publicznych, 
posyłacie do chederów; różnicie się zwy-
czajami, obyczajami i rodzajem zajęć. 
Wielu z was nie chce pracować, a trudni 
się tylko lichwą, handlem i faktorstwem. 
Otóż to główne grzechy, które na was 
ciążą.

Reb Szmul miał już zaprotestować 
przeciwko temu poglądowi, zwłaszcza, że 
miał na pogotowiu kilka ważnych argu-
mentów, któremiby mógł zbić twierdze-
nie swego interlokutora; ale p. W. pewny 
swego zdania, uważał za zbyteczne dys-
kutować z kupcem, i udał się w dalszą 
drogę.

Kupiec, niezadowolony z tego ob-
jaśnienia, postarał się znowu zawiązać 
rozmowę na ten sam temat z p. Bolesła-
wem, młodym hreczkosiejem*, którego 
po chwili spotkał na ulicy.

– Jakto? – Więc wy jeszcze nie wiecie 
Szmulu, za co was tak prześladują?–od-
powiedział p. Bolesław. – Dziwna rzecz, 
że mając tyle stosunków z chrześcjanami, 
nie znacie jeszcze przyczyny ostatnich 
nieporządków, o czem mówi się tyle przy 
każdej sposobności.

– Zapewniam pana, że w żaden spo-
sób nie mogłem się dotąd dowiedzieć, 
jaka jest główna przyczyna prześladowa-
nia żydów.

– Wszak to dziecko wie – odparł p. B. – 
że was za to biją, iż wszystko zagarniacie, 
że wszędzie wyłazicie jak grzyby po desz-
czu. Kapitały, handel, przemysł, a nawet 
prassa, w waszych rękach wszędzie. Żony 
wasze noszą jedwabie i aksamity, dzieci 
wasze zabierają nam miejsca w szkołach. 
Mając swój własny język, przywłaszczacie 
sobie nasz język, rodowity. Zamiast wy-
chowywać dzieci na kupców, handlarzy, 
lub lichwiarzy, jak ojcowie wasi to czynili, 
kierujecie ich na adwokatów, doktorów, 
urzędników. Przodkowie wasi nosili cha-
łaty i pantofle, pejsy i jarmułki, a wasza 
młodzież wycylindrowana, wyfraczona, 
wyperfumowana, wdziera się wszędzie 

z ich stanu moralnego i materjalnego  
w roku ubiegłym.

Wszystkie sprawy społeczne pochło-
nięte zostały przez jedne ogólną „kwe-
stję żydowską”, która zaprzątała wszyst-
kie umysły, i zgiełkiem swym zagłuszała 
wszystkie inne głosy, w niektórych miej-
scowościach, i głos sumienia, obowiązku 
i ludzkości. Nas, dzięki Bogu, kwestja ta 
nie dotknęła bezpośrednio; ale cóż, kie-
dy pośrednio dobrze nam się dała we 
znaki. Była ona przedmiotem złośliwej 
paplaniny wszystkich warstw ludności, 
a zarazem hamulcem we wszystkich 
przedsięwzięciach i uczciwej pracy. Nie 
z jednej piersi westchnienia wydobyła,  
i nie z jednego oka gorzkie łzy wycisnę-
ła. Przysłowie „Niema tego złego, coby 
na dobre nie wyszło” dotąd w tej kwestji 
się nie sprawdziło. O fatalnym jej na stan 
ekonomiczny kraju wpływie, niema co  
i mówić; ale i tego dodatniego rezultatu 
nam nie przyniosła, by kwestja mogła się 
stać raz na zawsze należycie wyjaśnio-
ną, by wiedziano, do czego to wszystko 
zmierza, co właściwie ma być tem osią-
gniętem. Każdy traktuje o tej kwestji po-
dług swojego widzi mi się, każdy ją smaży 
w swoim tygielku, nic więc dziwnego, że 
każdemu ona inaczej smakuje. Oto prób-
ka podsłuchanej przez mnie świeżo roz-
mowy brukowej:

– Czy pan Szmul słyszał o nowych za-
burzeniach antisemickich w Presburgu? 
– zapytał p. Walenty, sędziwy obywatel, 
swego znajomego kupca.

– Słyszałem. Ale chciej mi pan obja-
śnić, czegóż od nas chcą wszędzie? Jaka 
jest przyczyna tej nienawiści ku nam,  
i czegóż mamy się trzymać?

– Przyczyna nienawiści ku wam – od-
powiedział p. Walenty – to po prostu 
wasza odrębność, że nie chcecie się assy-
milować z narodem, śród którego żyjecie. 
Tak długo np. żyjecie w naszym kraju,  
a mówicie obcym językiem, zepsutą 
niemczyzną; ubieracie się jak azjaci; dzie-

* Zasiedziały na swej 
roli gospodarz, ubogi 
zaściankowy szlachcic 
samodzielnie 
zajmujący się rolą.
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Naturalnie, że nie znając przyczyny 
choroby, trudno zastosować środków 
zaradczych; wszystko więc pozostaje in 
status quo, to też zło dalej nurtuje, a na 
dobre nic nie wyszło.

Fatalna kwestja żydowska, jak to 
wspomniałem, szkodliwie oddziaływa 
pośrednio i na życie naszej okolicy, a złe 
jej skutki widocznie są i w naszem mie-
ście. Stagnacja w handlu i przemyśle, kre-
dyt zachwiany, lichwa górą, brak zajęcia 
dla rzemieślników, bieda i nędza w niż-
szej klassie. Oto stan materjalny naszego 
miasta, pogorszony jeszcze w ostatnim 
czasie, tem, że niebo się rozpłakało pod-
czas żniwa, i spodziewane urodzaje chy-
biły.

Naturalnie, że podupadły stan ma-
terjalny pociąga za sobą i upadek stanu 
umysłowego, rodzi zastój, albo raczej co-
fanie się w tył, jak to mówi niemiec „Stil-
lstand ist Rückstand”*. – Wszystkie spra-
wy miejscowe pogrążone są w głębokim 
śnie. Projekt straży ogniowej ochotniczej 
dotąd zostaje pia desideria**. Budowa no-
wego szpitala żydowskiego, około czego 
krzątają się już kilka lat, na krok jeden nie 
posunął się dalej, a zakupiony plac czeka 
pono, aż wszyscy biedni chorzy przenio-
są się na drugi świat. O zapowiedzianych 
odczytach popularnych nie słychać. Plan 
kassy pożyczkowej dla rzemieślników 
śpi w najlepsze, środków zaradczych na 
ukrócenie żebractwa ulicznego, o czem 
wiele myślano i mówiono, nie przed-
sięwzięto żadnych. Otworzenie szkoły 
realnej dotąd nie przyszło do skutku, 
a dzieci nasze łaknące nauki, z bólem 
serca napróżno kołatają do przybytku 
Minerwy. Otworzona w roku zeszłym 
szkoła rzemieślnicza żydowska, dogo-
rywa, z powodu braku poparcia. Szkoła 
elementarna, która kosztuje gminę rs. 
2,500 rocznie, mikroskopijne tylko od-
daje usługi. Uczniowie „Talmud-tory”*** 

(może dla tego, by nie zawstydzić swoich 
nauczycieli), noszą łachmany i chodzą 

i zadziera nos do góry. Czy to niedosta-
teczne przyczyny?

I to mówiąc, p. B. pewny swego po-
glądu, nie czekał na odpowiedź kupca, 
któremu setne argumenta przeciwne 
temu zdaniu, do ust się cisnęły, i udał się 
w dalszą drogę. Szmul stał jak posąg, nie 
mogąc się ruszyć z miejsca, okropny żal 
serce mu ściskał, gdyż takich fałszywych  
i wprost sobie przeciwnych zdań nigdy 
nie słyszał w przeciągu 10-u minut, od 
osób do wyższej sfery należących.

Ale oto wraca p. Walenty razem z p. 
Bolesławem, kupiec wyrywa się ze swego 
zadumania, przybliża się i zwraca uwagę 
obu panów na różnicę zapatrywań się ich 
na kwestję żydowską.

– Nie wierzcie mu, Szmulu, ani słowa 
– mówi p. W. – bo p. Bol. nic pod tym 
względem nie rozumie. 

– A ja wam mówię, Szmulu – odparł 
p. B. – że p. Walenty nic nie wie.

– A ja panom obu wierzę – wtrącił 
kupiec.

– Jakżeż możecie obu nam wierzyć? – 
zapytali jednocześnie obaj panowie.

– No, ja wierzę… ja wierzę niby temu, 
co panowie mówicie wzajem jeden  
o drugim…

Obaj panowie pomimo woli się uś- 
miechnęli, a czując, że rumieniec wy-
stąpił im na lica, czem prędzej opuścili 
Szmula, który głośno i z naciskiem wołał 
za nimi: „Jeszcze się ten nie urodził, coby 
całemu światu dogodził”.

Ale nie tylko między chrześcjanami, 
kwestja żydowska nie rozstrzygniętą, zo- 
stała, lecz nawet sami żydzi nie mogą, 
sobie zdać sprawy z tego nagłego ku nim 
antagonizmu i różnie go sobie tłumaczą.

– Przez waszą to odrębność, upór, 
zastój i fanatyzm cierpimy my wszyscy – 
mówią progresiści do zacofanych.

– Kłamstwo! – wołają ci ostatni. – My 
jesteśmy lubiani, was tylko nie cierpią. 
Za wasze to grzechy wszyscy pokutować 
musiemy.

* niem. stagnacja to 
regres. 

* łac. pobożne 
życzenie.

** Talmud-Torami 
(hebr. nauczanie Tory) 
nazywano religijne 
szkółki elementarne 
dla ubogich i sierot, 
działające najczęściej 
przy synagogach; 
rodzaj publicznych, 
początkowo bezpłat-
nych (opłacanych 
przez gminy żyd. lub 
ofiary) chederów, 
które z czasem 
stawały się szkołami 
powszechnymi  
o religijnym charakte-
rze. 

Zasiłek udzielony przez lubelskie Towa-
rzystwo Dobroczynności, z funduszu 
otrzymanego z wypuszczenia w obieg 
marek zastępujących monetę zdawko-
wą, brak której dotkliwie w owym czasie 
czuć się dawał, przyczynił się do utrwale-
nia bytu tej instytucji. Połowę zysku z tej 
operacji, w ilości rs. 6,168, towarzystwo 
wręczyło Radzie szczegółowej, która za 
summę tę nabyła dwupiętrowy murowa-
ny dom poduchowny, przy ulicy Grodz-
kiej, za rs. 8,169, gdzie się mieści ochro-
na od roku 1868, i oddział dla starców  
i kalek urządzony początkowo dla 6-ciu 
mężczyzn.

W ostatnich latach, zakład ten, dla 
braku odpowiednich funduszów, chylił 
się do upadku; liczba dzieci zmniejszyła 
się do minimum, a oddział dla starców, 
w którym znalazło przytułek tylko 3-ch 
mężczyzn, był całkiem zaniedbany. Dzię-
ki tylko staraniom opiekunki pani Mey-
erson, zakład nie przestał funkcjonować, 
i nie uległ zupełnemu zamknięciu. Do-
piero od miesiąca Lipca 1888 roku, kiedy 
na opiekuna ochrony naznaczony został 
pan J. Sejdeman, zaczęła się nowa era dla 
zakładu. Swoją energją i czynnością nowy 
opiekun rozszerzył niebawem oddział dla 
starców na 8 mężczyzn i 6 kobiet; przy-
jął większą liczbę sierot na utrzymanie, 
sprawił dla przebywających w zakładzie 
odzież, pościel i obuwie, urządził nowe 
żelazne łóżka, i inne sprzęty domowe,  
a nadewszystko starał się z różnych źró-
deł zasilać ochronę nowemi funduszami, 
tak, że instytucja ta, rzec można, znajdu-
je się teraz w stanie kwitnącym, o czem 
przekonywa sprawozdanie za rok 1882. 
Z początkiem tegoż roku znajdowało 
się w zakładzie chłopców 12, dziewcząt 
16; mężczyzn 12, kobiet 6. W ciągu roku 
przybyło chłopców 6, dziewcząt 6, męż-
czyzn 4, kobiet 2. Razem chłopców 18, 
dziewcząt 22, mężczyzn 16, kobiet 8. 
Ubyło w tym roku chłopców 3, dziewcząt 
5, mężczyzn 4, kobiet 2, pozostało zatem 

bez butów i t. d. Dwa tylko świeże nabyt-
ki zrobiło nasze miasto wogóle w ciągu 
ubiegłego roku; dwie instytucje powoła-
ne zostały do życia, mianowicie: resursa 
kupiecka, która wcale nie oddziaływa 
na polepszenie się stosunków kupiec-
kich i międzywyznaniowych – i gospoda 
chrześcjańska, która znowu nie wiele się 
przyczynia do obrzydzenia chłopkowi 
miłego mu alkoholu i wydobycia go z rąk 
ulubionego Abramka szynkarza. Bodaj 
lepsze nastały czasy!…

H. Neumanowicz

•

„Izraelita”, nr 12 (23 marca 1883), s. 
94.

Lublin, w Marcu 1883 r.
Jedną z najważniejszych instytucji fi-

lantropijnych gminy żydowskiej w Lubli-
nie, jest ochrona starozakonnych, licząca 
już 21 lat swego istnienia.

Nie od rzeczy będzie zapoznać czytel-
ników z historją powstania, i niektóremi 
szczegółami tego zakładu, tyle ważnych 
usług oddającego gminie naszej.

Były czasy, kiedy słowo drukowane 
w pismach perjodycznych, wywierało 
wpływ potężny na czytający ogół żydow-
ski.

Ochrona tutejsza ma też do zawdzię-
czenia powstanie swoje nawoływaniem 
prassy ogónej i żydowskiej, stawiające za 
wzór zakładanie i rozwój takich instytucji 
w Warszawie.

Inicjatywa założenia tyle pożytecznej 
instytucji u nas należy się p. Natanowi 
Müller, który wypracował projekt, wy-
jednał dlań zatwierdzenie władzy i ukon-
stytuowawszy Radę nadzorczą, z kilku 
czynniejszych osób w gminie złożoną, 
ochronę otworzył.

Dochody tego nowo otworzonego 
zakładu były z początku bardzo szczupłe, 
gdyż wynosiły zaledwie rs. 540 rocznie. 

OCHRONA
TOWARZYSTWO
  DOBROCZYNNOŚCI
UL. GRODZKA

Natan Miller
Mejerson
Józef Seidenman
H. Blumel
H. Najmanowicz
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„Izraelita”, nr 16 (20 kwietnia 1883), 
s. 129.

Z życia naszego partykularza, komu-
nikuję wam parę faktów, kwalifikujących 
się do waszej rubryki „Światła i cienie”. 
Chciałem znaleźć coś bardziej pociesza-
jącego ku złagodzeniu czytelnikom wa-
szym gorzkiego „moreru”* w wieczór pe-
sachowy; lecz w teraźniejszych czasach, 
kiedy wesołe objawy należą do rzadkości 
– i rak ryba.

Do lepszych zmian w życiu żydow-
skiem naszej okolicy, należy zniesienie 
przez tutejszego naczelnika gubernji 
zwyczaju oddawania w dzierżawę mono-
polu sprzedaży mąki paschalnej, prakty-
kowanego dotąd w każdym prawie mia-
steczku naszej gubernji. Monopol ten 
dawał się zawsze we znaki ludności ży-
dowskiej, a szczególnie biedniejszej klas-
sie, gdyż z powodu braku konkurrencji, 
swywola** utrzymującego się przy licyta-
cji nie znała w wyzysku granic. Prawda, 
że monopolista miał obowiązek zali-
czenia zarządowi gminy pewnej summy  
(a w naszem mieście około rs. 800), która 
była obracaną na zapomogi dla biednych 
na święta; lecz cóż, kiedy entreprener wy-
nagradzał sobie ten koszt stokrotnie na 
najbiedniejszych, już wygórowane każąc 
sobie płacić ceny za mąkę, już dając naj-
gorsze jej gatunki. 

Obecnie, z rozporządzenia p. guber-
natora, monopol ten uległ zniesieniu, 
skutkiem czego wolna konkurrencja  
o wiele się przyczyniła do stanienia tego 
8-io dniowego*** chleba naszego, i większej 
jego dobroci. Zapomoga świąteczna dla 
biednych pokrytą została dobrowolnemi 
ofiarami. – Światło to rzuca jednak cień na 
nasze t. z. dozory bóżnicze, które nie mogą 
się same zdobyć na pewne ulepszenia  
i porządki, a czekają, rychło władza zwróci 
ich uwagę, że to i owo, acz zwyczajem lat 
dawnych uświęcone, powinno być zmie-
nione, dla własnego ich dobra.

na r. 1883 chłopców 15, dziewcząt 17, 
mężczyzn 12, kobiet 6.

Stan kassowy w r. 1882 był następu-
jący:

Przychód z różnych źródeł rs. 4,152 
k. 43, Rozchód, licząc w to amortyzację 
długu za nabytą nieruchomość Nr. 109, 
w kwocie rs. 381 kop. 30, razem rs. 3,844 
kop. 43.

Zostaje zatem remanentu rs. 308.
Zasługuje także na uwagę to, iż w roku 

tym dokonano mnóstwa ulepszeń tak  
w celach ozdoby, jak pożytku i wygody, 
tak wewnętrznych i zewnętrznych, za-
kupiono mnóstwo sprzętów gospodar-
czych, kuchennych i pokojowych. Nadto 
dopełniono jeszcze w roku sprawodaw-
czym gruntowną reperację domu za 
summę rs. 1,780, podniesioną przez en-
treprenera z Banku, z kapitałów ochrony 
tamże ulokowanych. Słowem, w zakładzie 
panuje obecnie porządek pod każdym 
względem, i nie wątpimy, że p. Sejdeman, 
obecnie członek dozoru bóżniczego, roz-
ciągnie także swoją opiekę i energiczną 
działalność na inne u nas nieco zaniedba-
ne zakłady gminne, i pomyśli o wykona-
niu i innych projektów na polu filantro-
pijnem i ekonomicznem. Szkoda tylko, że 
pan S. nie znajduje poparcia czynnego ze 
strony innych obywateli miasta, a nawet 
nasze panie, które niegdyś opiekowały 
się ochroną i utrzymywaną tam biedną 
dziatwą, rzadko kiedy odwiedzają obec-
nie ten zakład, mało się nim interesując. 
Z chlubą przychodzi tu nam zaznaczyć, 
iż w sekretarzu dozoru bóżniczego, panu 
H. Blumel, pan S. znajduje jedynego po-
mocnika przy wykonywaniu wszelkich 
ulepszeń w ochronie, i utrzymywaniu 
w niej wzorowego porządku. – Szczęść 
Boże pięknej i pożytecznej pracy!

H. Neumanowicz

•

PESACH
GUBERNATOR
MONOPOL NA MĄKĘ
  PASCHALNĄ
GMINA ŻYDOWSKA
STYPENDIUM STEINA

Józef Stein
Henryk Woliński
Mikołaj Siengalewicz
Witoszyński
Marek Arnsztejn
H. Najmanowicz

* hebr., jid. (מרור) 
gorzkie zioła, jedna  
z szeregu portraw 
podawanych podczas 
sederu w Pesach, 
która ma przypomi-
nać o niewoli  
w Egipcie; w Polsce 
jako moreru używano 
często chrzanu.

** dawn. swawola.

*** Pesach trwa 8 dni.

„Izraelita”, nr 21 (1 czerwca 1883), s. 
173.

Lublin, 29 Maja 1883 r.
Bractwa religijno-filantropijne istnie-

jące od dawien dawna w każdej gminie 
żydowskiej, wielkie, jak wiadomo, oddają 
usługi biednym spółwyznawcom.

Jedno z poczetniejszych miejsc zaj-
muje między niemi, bractwo „pielęgno-
wania chorych” (Bikur cholim), zwłasz-
cza w miasteczkach pozbawionych 
szpitala. Dwóch członków wydelego-
wanych przez zarządzającego, odbywa 
kolejno dyżury nocne przy łożu chorego 
i wykonywa ściśle przepisane przez leka-
rza polecenia, wyręczając w tem znużo-
nych, niezaradnych i nieraz rozpaczają-
cych członków rodziny; w razie ubóstwa 
bractwo leczy chorego własnym kosz-
tem. Kółko takie istnieje także od lat 
niepamiętnych i w tutejszem mieście, 
lecz działalność jego była prawie żadną, 
z powodu, że gmina żydowska tutejsza 
posiada własny szpital.

W ostatnich jednak czasach bractwo 
to, dzięki przystąpieniu doń wielu osób 
dobroczynnych i energicznych, rozsze-
rzyło zakres swoich czynności, ze wzglę-
du na to, że stary szpital żydowski nie 
może obecnie, przy zwiększonej ludności 
i wzrastającej nędzy, wystarczać w zupeł-
ności potrzebom miejscowym. Człon-
kowie tego bractwa odwiedzają kolejno, 
zwłaszcza nocną porą – kiedy służba 
szpitalna znużona dzienną pracą zosta-
wia często chorych bez opieki – szpital 
po za miastem się znajdujący, dozoruje 
nad wykonaniem poleceń ordynującego 
tam lekarza, przynosi rekonwalescen-
tom za zezwoleniem doktora, posilające 
pokarmy, których szpital dostarczyć nie 
może, a nareszcie leczy wielu biednych 
chorych w domu pozostających, wła-
snym kosztem.

Za ich to staraniem, sześciu lekarzy 
tutejszych ofiarowało miesięcznie po 30 

Ś. p. dr. Sztein, b. lekarz tutejszego 
miasta (zmarły w r. 1830), który pono 
był pochodzenia żydowskiego, a wskutek 
nieprzyjaznych wówczas okoliczności, 
przyjął chrzest, zostawił był znaczny le-
gat*, zahypotekowany na kilku domach 
tutejszych. W testamencie sporządzo-
nym w r. 1827, przeznaczył cały swój 
ciężko zapracowany dobytek na stypen-
dja dla lublinian bez różnicy wyznania, 
kształcących się na wydziale medycznym 
wszechnicy warszawskiej.

Z legatu tego korzystało rzeczywiście 
wielu lublinian w przeciągu lat 50-ciu,  
a słowa: „Bez różnicy wyznania” zastoso-
wania nie znajdowały. Przed kilkoma laty, 
rada stypendjalna, na czele której stoją 
obecnie prezydent naszego miasta p. 
Woliński, dyrektor gimnazjum p. Sienga-
lewicz**, i kassjer tutejszego magistratu p. 
Witoszyński, przyznała owe stypendjum, 
pierwszy raz, spółwyznawcy naszemu, 
wychowańcowi lubelskiego gimnazjum 
p. Markowi Arnstein, z czego tenże ko-
rzystał przez cały czas pobierania nauki 
w uniwersytecie. Obecnie, po pozyskaniu 
przez p. Arnsteina dyplomu z ukończenia 
nauki lekarskiej, wspomnieni panowie, 
na posiedzeniu odbytem d. 23 Marca, 
mianowali tegoż p. A. i nadal swoim sty-
pendystą, pozwalając mu udać się za gra-
nicę celem wydoskonalenia się tamże na 
polu medycznem, i przeznaczając dlań 
na ten cel rs. 750 na rok jeden.

W obecnym czasie, kiedy nieprzyja-
zne i chłodne wiatry psują nam zakiełko-
wane ziarna na niwie międzywyznanio-
wej, objaw ten świadczy o tolerancyjnych 
dążnościach wspomnianej rady, i jest rze-
czywiście pocieszającym.

H. Neumanowicz

•

* zapis testamentowy.

** Mikołaj Siengalewicz 
(zm. 1915), rusyfika-
tor, dyrektor 
gimnazjum lubelskie-
go w latach 1874-
1899.

GMINA ŻYDOWSKA
BIKUR CHOLIM
SZPITAL ŻYDOWSKI   
  (STARY)
DOBROCZYNNOŚĆ
LEKARZE
APTEKA

Cichoński
Falęcki
Jentys
Koziejewski
Tetz
Ulanowski
Szulc
H. Najmanowicz
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z nas czuje bowiem to dobrze, że tu nie 
chodzi o kilkunastu obwinionych żydów, 
lecz o honor całego judaizmu, a wykrycie 
tej piekielnej intrygi, powinno zadać cios 
hydrze średniowiecznej, jaką jest zarzut 
używania krwi przez żydów do rytual-
nych obrzędów.

Dziwnem więc wydaje nam się igno-
rowanie tej sprawy przez wiele pism 
krajowych. Nie możemy pojąć zachowa-
nia się ich obecnie milczącego, podczas 
kiedy w zeszłym roku, gdy oskarżenie to 
jak piorun uderzyło w serca żydowskie, 
wszystkie prawie pisma nie wahały się 
podawać od czasu do czasu wiadomo-
ści szczegółowych o przebiegu śledztwa,  
a niektóre, zaczerpawszy owe wiadomo-
ści ze źródeł antisemickich, podawały je 
z przekręconemi faktami i naciąganemi 
uwagami.

O ile sobie przypominamy, jedno  
z pism krajowych dodało wówczas swoję 
uwagę mniej więcej temi słowy:

„Dziwnym jakimś trafem, główny 
działacz w akcji utopienia dziewczyny, 
czyli zamienienia trupa znalezionego  
w rzece, jest jakiś Jankiel Szylowicz (za-
miast Smilowic), który przypomina nam 
osobę tego imienia i nazwiska, sądzoną 
niedawno temu w sądzie kryminalnym  
w Lublinie, o zatopienie chrzczonej ży-
dówki Ity Latzhandel”**.

Czemuż więc pismo to nie uważa za 
właściwe obeznajmiać obecnie swoich 
czytelników, – których wtenczas tak 
zaciekawiło – z ostatnim przebiegiem 
sprawy, tyle ważnej dla wykorzenienia 
tego, wiek nasz hańbiącego zabobonu, 
kompromitującego wcale nie żydów – 
ale samych chrześcjan, dających posłuch 
takim niebywałym przypuszczeniom?

Że większa część chrześcjan, nawet  
z klasy intelligentnej, wierzy mocno w tę 
baśń, miał, zdaje się, każdy z nas sposob-
ność przekonać się, ile razy przyszło mu 
zawiązać rozmowę na ten temat z jakim-
kolwiek chrześcjaninem.

wizyt bezpłatnych, czyli razem miesięcz-
nie 180 wizyt, za biletami niektórych 
członków bractwa, świadczącemi o ubó-
stwie pacjenta. Lekarze: pp. Cichoński, 
Falęcki, Jentys, Koziejewski, Tetz i Ula-
nowski, pełnią święty ten obowiązek,  
i wielką oddawają usługę biednej klassie 
tutejszych mieszkańców, a nadto, apte-
karz p. Szulc odstępuje 50 procent od 
ceny lekarstw.

Tak członkom tego bractwa, jak  
i wspomnionym zacnym osobom na-
leży się prawdziwa podzięka publiczna,  
i szczere w imieniu cierpiącej ludzkości 
„Bóg zapłać!”.

Gdyby to w myśl przepisów talmu-
dycznych „obowiązkiem jest karmić, 
odziewać biednych i pielęgnować cho-
rych tak innego wyznania, jak i biednych 
spółwyznawców”, choć ta jedna dobro-
czynność zastała bezwyznaniową, z pew-
nością biedne klassy naszego społeczeń-
stwa, wielkiej doznawałyby ulgi w swej 
nędzy i biedzie; lecz z powodu naprężo-
nych, niestety, stosunków międzywyzna-
niowych, Bóg wie, jak długo jeszcze przyj-
dzie czekać, aż przynajmniej takie czysto 
humanitarne instytucje stracą swą barwę 
konfessyjną.

Lecz w takich razach, to jedynie po-
ciesza dobrze myślących izraelitów, że 
przeszkoda w połączeniu się na polu fi-
lantropji, nigdy nie pochodzi ze strony 
– żydów.

H. Neumanowicz

•

„Izraelita”, nr 29 (27 lipca 1883), s. 
235-236.

Lublin, 22 Lipca 1883 r.
Proces tisza-eslarski* niezmiernie zaj-

muje każdego myślącego izraelitę. Z nie-
cierpliwością oczekujemy tu na prowin-
cji codzień nadejścia wiadomości, o ile 
ta sprawa posunęła się naprzód. Każdy 

ANTYSEMITYZM
MORD RYTUALNY
PRASA
CHRZEŚCIJANIE
KOŚCIÓŁ
TEATR

Chaja Ita Katzhandel
Kazimierz Wnorowski
Szneur Zalman  
   Fredkin Lader
Laskowski
H. N.

* Po tym, gdy 1 
kwietnia 1882 r., tuż 
przed Pesach, 
14-letnia chrześcijań-
ska dziewczynka 
Eszter Solymosi  
z węgierskiej 
miejsowości Tisza-
eszlár nie wróciła do 
domu i znikła bez 
śladu, w okolicy 
rozpuszczono wieści, 
że została uprowadzo-
na przez Żydów w celu 
dokonania na niej 
mordu rytualnego. 
Sprawa zamieniła się 
w głośny w całej 
Europie proces  
o podłożu antysemic-
kim, ale wskutek 
braku jakichkolwiek 
dowodów (usilnie 
poszukiwanych), 
wszystkich oskarżo-
nych uniewinniono. 
Do dziś jednak grób 
Eszter Solymosi jest 
miejscem „pielgrzy-
mek” węgierskich 
nacjonalistów. 

** Poprzednio 
Katzhandel, zapewne 
literówka.

gazynem, zabrał z sobą na spacer, gdzie 
spotkawszy się z kolegami, zabawił do 
północy.

Podaję ten fakt, bez żadnych komen-
tarzy, i pytam się, czy nie powinno to być 
świętem zadaniem prassy krajowej, by 
obecnie, przy sposobności skandalicz-
nego procesu tysza-eslarskiego, czystą 
prawdę pod tym względem i u nas najaw 
wyprowadzać? Czas już wielki wyrugo-
wać z serc tę piekielną potwarz, która 
dwoi dzieci jednej ziemi i utrwala między 
niemi niezgodę, waśń i wrogie usposo-
bienia.

– Dla tego tak o was sądzimy – mówił 
nazajutrz po tym fakcie, pewien jego-
mość do swego krawca – bo wy nas nie 
lubicie.

– A czemuż pan nie lubi p. G…skiego?
– G…skiego nienawidzę, bo mnie na-

zwał zbrodniarzem.
– A widzi pan, – odparł żyd – kto 

kogo ma za zbrodniarza, nie może się 
spodziewać, by go obrażony lubił. Jest to 
bardzo naturalne, a nadnaturalnego nie 
powinniście od nas żądać. Nie wmawiaj-
cie w siebie tego, czego nigdy nie było, nie 
jest, i nie będzie, a wtedy umilkną wasze 
skargi na nasze, niby to wrogie ku wam 
usposobienia.

Naiwne słowa tego rzemieślnika, któ-
ry w kilku wyrazach więcej wypowiedział, 
niż niejeden dziennikarz w sążnistym 
artykule, wywołały lekki rumieniec na 
twarz chrześcjanina, który rzekł:

– Prawda! święta prawda! – To nasza 
wina! Jak Kuba Bogu, tak Bóg Kubie…

J. E. Biskup Kazimierz Wnorowski no-
woprzybyły do Lublina, przyjął u siebie 
delegację żydowską, składającą się ze 
znaczniejszych obywateli, przełożonych 
gminy, z rabinem p. Ladier** na czele, 
którzy go powitali w imieniu całej gminy 
żydowskiej. J. E. przyjął ich bardzo uprzej-
mie, i serdecznie im dziękował za wizytę. 
Między innemi J. E. zapewniał delegację, 
że starania jego, będą zwrócone ku temu, 

Następujący fakt, który wczoraj miał 
miejsce w mieście tutejszem przekonywa 
niestety że niedorzeczny ten przesąd pa-
nuje jeszcze, dotąd w całej swej sile mię-
dzy naszymi spółziomkami.

Żona jednego z tutejszych przemy-
słowców zaszła do handlu żydowskiego,  
o 5-ej przed wieczorem, prowadząc  
z sobą kilkuletnie dziecko, i prosiła sub-
jekta, aby zaniósł wybrany towar za 
nią do magazynu. Dowiedziawszy się 
tam wiele* jej potrzeba, kazała odciąć 
kilka łokci. Podczas tej krótkiej rozmo-
wy, dziecko tymczasem wyszło z po-
koju, następnie subjekt zabrał resztę 
towaru i wyszedł. Magnifika zaczęła po 
chwili szukać dziecka, ale znaleźć go 
nie mogła. Biega co tchu do domu, ale  
i w domu dziecka niema. Matka zaczyna 
się troszczyćo dziecko, wypytuje znajo-
mych i przechodniów – nikt nie wie. Bez 
żadnego więc namysłu wpada do biura 
policji, i alarmuje policję słowami: „żydzi 
mi zabrali dziecko!” i prosi o zarządzenie 
śledztwa, a gdy tu nic wskórać nie mo-
gła, wraca do sklepu i w największem 
unoszeniu woła do subjekta:

„Gdzieżeście mi podzieli dziecko! 
Zmiłujcie się, oddajcie mi je!”.

Naturalnie że głośny wybuch śmiechu 
był odpowiedzią na takie dictum. Matka 
rozpacza, załamuje ręce, otaczają ją zna-
jome i nieznajome, pomagają szukać, 
upływa godzina po godzinie, a dziecka 
jak nie ma, tak nie ma.

– Niema czego szukać, z pewnością 
żydzi, tylko żydzi! – dało się słyszeć z ust 
tych dewotek.

Już noc zapada, bije dziesiąta, jedena-
sta, a śladu dziecka wykryć nie można.

Co raz więcej hałasu, więcej obelg 
miotanych na przeklętych żydów, co 
czychają na niewinne dzieci, by ich krwią 
zaprawiać swoje mace, aż wreszcie poka-
zuje się we drzwiach dziecko, prowadzo-
no przez jednego z czeladników zakładu, 
który spotkał je o 5-tej na ulicy przed ma-

* w znaczeniu ile, jak 
wiele.

** Szneur Zalman 
Fredkin Lader (zm. 
1893), od 1867 roku 
nadrabin lubelski, 
wcześniej połocki 
(gub. Witebska). 
Spokrewniony ze 
swoim imiennikiem 
Szneurem Zalmanem 
z Ladów, sławnym 
założycielem 
chabadyzmu 
(chasydyzm dynastii 
Chabad-Lubawicz), 
zwanego „oświeco-
nym” (racjonalnym) 
chasydyzmem. Mimo 
dobrych kwalifikacji  
i poparcia ze strony 
Rosjan, rabin Lader 
popadł w konflikt  
z władzami gubernial-
nymi i swoimi 
współwyznawcami 
(rościł sobie prawo do 
sprawowania 
zwierzchnictwa nad 
Żydami w całej 
guberni), w związku  
z czym w 1892 roku 
złożył na ręce 
gubernatora dymisję.  
Po opuszczeniu 
Lublina wyemigrował 
do Palestyny, gdzie 
wkrótce potem zmarł. 

Więcej o Laderze  
i innych rabinach  
z tego okresu zobacz 
w artykule Roberta 
Kuwałka Urzędowi 
rabini lubelskiego 
Okręgu Bożniczego  
w latach 1821-1939…  
w książce Żydzi  
w Lublinie pod 
redakcją Tadeusza 
Radzika (Lublin 1995).
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cesu węgierskiego i pierwszego wrażenia 
strachu, po kilkogodzinnem szukaniu 
dziecka, jako czuła matka; mogła może 
wybąknąć parę słów, zakrawających na 
podobne podejrzenie, na zasadzie krążą-
cych śród ciemnego ludu legend i baśni, 
chociaż sama nigdy tego zdania nie po-
dzielała, a obecnie nawet nie pamięta, czy 
coś podobnego wyrzekła. Tak samo tłum 
żydowski, pod wpływem tegoż procesu, 
odgrywanego na ziemi madziarów, wziął 
do serca ten zarzut, i nieco przesadnie go 
opowiadał z ust do ust, aż fakt przybrał 
większe rozmiary. Dziecko nie odeszło  
z czeladnikiem, który miał zabawić do 
późnej nocy, gdyż pracownicy tego za-
kładu są to ludzie trzeźwi, spokojni i za-
chowują się zawsze przyzwoicie, lecz było 
na spacerze z sąsiadką, a o 9-ej znajdowa-
ło się już w domu.

Prostując podany przez p. H. N. 
fakt, mam głównie na celu, odwołanie 
zarzutu czynionego tej pani, która nie-
tylko że nie jest dewotką, jak się autor 
wyraził, lecz owszem, należy do lepszej  
i oświeceńszej klassy chrześcjańskiej; jest 
usposobienia liberalnego, a zakład przez 
męża tej pani prowadzony, jest tu reno-
mowany, i utrzymuje najlepsze stosunki 
z tutejszą ludnością żydowską, a naresz-
cie, z powodu, że niektórzy mi zarzucają, 
autorstwo wspomnionej korresponden-
cji, jako podpisanej inicjałami mogącemi 
być zastosowanemi do mego podpisu; 
przeciwko czemu najwyraźniej protestu-
ję, gdyż moje artykuły zawsze są całem 
nazwiskiem podpisywane.

Nadmieniam przytem, że wielu chrze-
ścjan, którzy dotąd wierzyli w baśń uży-
wania przez żydów krwi do rytualnych 
obrzędów, obecnie, po wyjściu na jaw in-
trygi tisza-eslarskiej, wyrugowali to prze-
konanie z serc, i już lepszem okiem patrzą 
na żydów*.

H. Neumanowicz

•

by utrwalić dobre stosunki i przyjaźń 
między ludnością chrześcjańską a ży-
dowską. Delegacja wyszła z wewnętrz-
nem zadowoleniem.

Wielką, furorę wywołał w mieście 
tutejszem obraz ludowy w 2-ch aktach, 
utwór tutejszego obywatela p. Laskow-
skiego, przedstawiony już po raz 3-ci 
w letnim teatrze, p. t. „Jankiel dziedzic”. 
Autor daje nam obraz znanego nam 
wszystkim lichwiarza lubelskiego, który 
w sposób fałszywy stał się dziedzicem,  
a dyrekcja teatrów przedstawia go tak, że 
kto go zna, widzi go żywcem na scenie. 
Cały utwór jest tylko farsą, sceniczną,  
a wartość jego stanowi jeno trafne po-
dobieństwo i naśladowanie owego indy-
widuum, w fizjonomji, ubiorze, ruchach 
i giestach. Teatr jest zawsze przepełnio-
ny podczas tego przedstawienia, przez 
żydów najwięcej, którzy nie szczędzą 
oklasków i brawa. Dowodzi to, że lichwa 
niejest „żydowską”, a żydzi sami nie po-
siadają się z radości, kiedy lichwiarz – acz 
spółwyznawca – bywa wystawionym na 
urągowisko. Zarzucamy tylko autorowi 
ignorancję z powodu odmówienia żydo-
wi zdolności do rolnictwa słowami: „nie 
dla żyda rola!” – To fałsz!

Typ uczciwego arendarza Arona jest 
bardzo trafny.

H. N.

•

„Izraelita”, nr 32 (17 sierpnia 1883), s. 
236.

Z Lublina nadesłano nam następu-
jące Sprostowanie. – Jako dobrze poin-
formowany o fakcie z dzieckiem, któ-
rego przez parę godzin nie można było 
odnaleźć, o czem pisze pewien p. H. N.  
w N-rze 29 „Izraelity”, zapewniam, że autor 
zbyt przesadnie i drastycznie opowiada  
o tym fakcie. Żona tegoż przemysłowca, 
pod wpływem tylko toczącego się pro-

ANTYSEMITYZM
MORD RYTUALNY
PRASA
CHRZEŚCIJANIE

H. Najmanowicz

Na następnej stronie 
drzeworyty sztorcowe 
Edwarda Gorazdow-
skiego Kościół  
i klasztor XX Domini-
kanów w Lublinie  
z Podzamcza oraz 
Widok na kościół  
i klasztor OO. 
Bernardynów, wieżę 
Trynitarską i Katedrę 
na podstawie prac 
Aleksandra Gierym-
skiego, „Kłosy”, nr 
1024, 1885; „Kłosy”, nr 
907, 1882.

* Chociaż Najmano-
wicz zapewnia, że to 
nie on przesłał 
poprzednią korespon-
dencję, nie jest to 
wcale pewne. Być 
może w Lublinie 
działał także inny 
maskil o inicjałach H. 
N., jednak  równie 
prawdopodobne jest, 
że historię o zaginię-
ciu chłopca opisał 
Najmanowicz, po 
czym złagodził swoje 
stanowisko. Nie jest 
prawdą, że jego 
korespondencje były 
zawsze podpisywane 
nazwiskiem, zdradza 
go również charakte-
rystyczny styl pisarski. 
Ponieważ sprawę 
mogliby jednak 
rozstrzygnąć tylko 
redaktorzy „Izraelity”,  
zawieszam sąd  
i poprzedniej 
korespondencji nie 
przypisuję Najmano-
wiczowi. 
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czem. Precz z separatyzmem! Precz z cu-
dzoziemstwem!

– Dopóki większa część żydów – rozu-
mują znów inni – żyje, mówi, i myśli żar-
gonem, to widowisko sceniczne żydow-
skie, działające na poprawę obyczajów  
i na osłabienie fanatyzmu, uszlachetnia-
jące serce i umysł, nareszcie wyrabiające 
zamiłowanie do estetyki, mają swoje zna-
czenie. A warunkom tym właśnie, sztuki 
sceniczne z repertuaru trup izraelskich, 
jako przez ludzi światłych napisane, zu-
pełnie odpowiadają. Czy dobrze szlifo-
wane lustro w szpetnych nawet ramkach 
nie oddaje swej usługi? Dla głodnego 
łaknącego posiłku i potrawa na brudnym 
talerzu jest wielce pożądaną. Przedsta-
wienia te są potrzebne dla żydów, i z tej 
przyczyny, że życie żydowskie jest zupeł-
nie u nas ignorowane, a nasze repertuary 
polskie nie posiadają prawie żadnych 
dzieł scenicznych, wiernie malujących ro-
dzinne nasze życie, dla tego też rzeczywi-
ste wady plemienne zostają nietkniętemi 
przez polską scenę, i to na nich żadnego 
nie wywiera wpływu. Najlepszy czynnik 
dla poprawienia duchowego stanu ży-
dów jest „żargon żydowski”. Chcąc coś  
u kogo wskórać, najlepiej mówić do nie-
go tą mową, którą on mówi i myśli, cho-
ciażby powinien był mówić innym języ-
kiem.

Nie język jest główną przeszkodą na 
polu naszej assymilacji, większe stoją 
nam hamulce na tej drodze, a właśnie 
takie, które z naszej przyczyny istnieją, 
można tylko za pomocą żargonu wytę-
pić. Nawet sam żargon żydowski, może 
tylko być wytępiony za pomocą żargo-
nu, jak np. przez odczyty popularne dla 
prostego ludu, przez pisma i dzieła ludo-
we gromiące fanatyzm i zachęcające do 
uczciwej pracy, a także przez spektakle 
żargonowe, gdzieby się żyd widział żyw-
cem z właściwemi swemi wadami i szpe-
totami, i starałby się takich pozbyć. Kto 
zaś sądzi, że cywilizacja i czas same ry-

„Izraelita”, nr 36 (14 września 1883), s. 
292.

Lublin, 4 Września 1883 r.
Trupa żydowskich artystów drama-

tycznych pod dyrekcją pp. Szwartza  
i Rozenfelda, z towarzystwa p. Goldfade-
na z Odessy, która zawitała przed paru 
tygodniami do Lublina, daje tu w teatrze 
letnim przedstawienia żargonowe 3 razy 
tygodniowo, z nadzwyczajnem powo-
dzeniem*.

Ludność żydowska tutejsza, która ni-
gdy jeszcze nie widziała w Lublinie żargo-
nowego spektaklu, jakby się przebudziła 
obecnie z letargu, i z rzadką pochopno-
ścią śpieszy do przybytku Melpomeny, 
zachwycając się takiem curiosum, jakiem 
jest widowisko „żydowskie” zwłaszcza że 
gra artystów i ich talenta muzykalne, są 
dosyć zadawalniające.

Okoliczność ta wywołuje u nas bar-
dzo żywe debaty między naszymi spół-
wyznawcami w kwestji żargonu żydow-
skiego**.

– Spektakl żargonowy – twierdzi wie-
lu z klassy inteligentniejszej – jeżeliby na-
wet i przynosił pewne korzyści moralne 
niższej i średniej klasie żydowskiej, nie 
może mieć racji bytu. Na cóż nam zno-
wu jeszcze jeden czynnik odrębności, 
podczas gdy ubolewamy nad tem, że nie 
możemy wykorzenić z pośród nas odręb-
nych zwyczajów, a głównie germańskiego 
tego szwargotu, różniącego nas od na-
szych spółziomków? Mamyż jeszcze po-
sługiwać się tem narzeczem do naszych 
zabaw, do umoralnienia ludu, przyczem 
chwast ten nabiera więcej jeszcze soków 
ożywczych i staje się ważną przeszkodą 
na drodze assymilacji? Najpożywniejsza 
nawet potrawa, na brudnym podana 
talerzu, nie może smakować. Zasada 
adeptów Lojoli***, że cel uświęca środek, 
nie powinna nami kierować. My jeste-
śmy krajowcami, i nie powinniśmy kazić 
naszych ust i uszów nieswojskiem narze-

TEATR
ŻYDOWSKI
JIDYSZ

Natan Szwartz
Rozenfeld
Abraham Goldfaden
H. Najmanowicz

** Dyskusje na temat 
roli języka żydowskie-
go wśród maskilów  
i asymilatorów są 
znane i wnikliwie 
opracowane, 
Najmanowicz zresztą 
dobrze streszcza 
argumenty stron. 
Chociaż zarzeka się, że 
nie zajmuje stanowi-
ska w tej sprawie, zajął 
je swoim pisarstwem 
– należał do jednych  
z pierwszych 
maskilów w Króle-
stwie, którzy tworzyli 
w jidysz.  

*** Jezuitów.

* To pierwsza 
korespondencja,  
w której słyszymy  
o teatrze jidysz. Już 
trzy lata wcześniej  
w Lublinie zagrano 
bodaj pierwszą taką 
sztukę (Szmendrik [jid. 
Głupiec] Goldfadena 
w reż. Śpiewakowskie-
go z Odessy), ale 
wówczas mało kto 
chyba uchwycił  
w Lublinie tę zmianę;  
oto „żargon czy 
szwargot, ohydna 
mowa pseudonie-
miecka” wkroczyła na 
scenę. I chociaż 
przedstawienia 
Szwarca i Rozenfelda 
zostały niedługo 
potem zakazane przez 
władze, zapowiadały 
rozkwit żydowskiej 
sceny i języka jidysz  
w XX wieku. 

w całej okolicy tutejszej panuje. Dodajmy 
jeszcze do tego zawód, jaki niejednych 
spotkał rodziców z powodu niepomyśl-
nych rezultatów ubiegłego roku szkol-
nego. Dla izraelitów tutejszych, którzy, 
z małym bardzo wyjątkiem, nic więcej 
dzieciom swym nad naukę, t. j. nad wy-
kształcenie, dać nie mogą, sami bory-
kając się z losem o powszedni kawałek 
chleba, strata roku któregokolwiek z ich 
dzieci, prawdziwą stanowi klęskę, strata 
niczem w obecnych warunkach, poweto-
wać się nie dająca.

Jeżeli rozejrzymy się jednak nieco 
baczniej w koło siebie, i jaśniejsze też 
znajdziemy do zanotowania fakta. Do ta-
kich należy przedewszystkiem żywe gar-
nięcie się młodego pokolenia izraelskie-
go, bez różnicy stanu i płci, do nauki. Całe 
miasto jednogłośnie przyznaje, że izra-
elska młódź stanowi najsumienniejszy  
i najpilniejszy zarazem zastęp uczących 
się. Ztąd też pochodzi, że w najarystokra-
tyczniejszych domach chrześcjańskich, 
znadziecie korepetytorów żydów, i to 
po największej części dzieci najbardziej 
zacofanych rodziców. Bawi też u nas na 
ferjach student moskiewskiego uniwer-
sytetu, matematyk, syn chasydowskiego 
„melameda”, który własną, pracą i mozo-
łem potrafił wzbić się na ten stopień, do 
jakiego doszedł już obecnie; albowiem 
pomimo że nie ukończył jeszcze kursów, 
prace jego z zakresu czystej matematy-
ki powszechną dawno już zwróciły na 
siebie uwagę zwierzchności jego uni-
wersyteckiej, tak, że najwyższe powagi 
profesorskie świetną przepowiadają mu 
przyszłość.

Toż samo zjawisko odnosi się również 
do dziewcząt, z pośród których wszystkie 
nieomal kończące tutejsze gimnazjum, 
odbywają lekcje próbne, tak, że z grona 
ich rekrutują się dziś już najzdolniejsze 
nauczycielki w Lublinie. Fakt ten tem 
więcej nas cieszy, ile, że w gronie onych 
nauczycielek – korepetytorek, przebie-

chło dokonają tej operacji w organizmie 
izraelskiego społeczeństwa, ten nie stoi 
na gruncie rzeczywistości i patrzy przez 
pryzmat złudzeń…

Takie to dysputy są obecnie na po-
rządku dziennym, w naszym nadby-
strzyckim grodzie.

Nie wdajemy się w to, która z tych 
partji ma słuszność.

Sądzimy atoli, że jest to jedna z waż-
nych kwestji dla współwyznawców na-
szych, rozstrzygnięcie której zostawiamy 
ludziom kompetentniejszym.

H. Neumanowicz

(Przyp. Red.). Nie raz już wyjawiliśmy 
w „Izraelicie” nasz pogląd na tę kwestję. 
Nie zaprzeczamy bynajmniej, ze żargon 
w prasie, na katedrze odczytowej i na 
scenie może dobre oddawać usługi spra-
wie ogólnego ukulturowania mas żydow-
skich. Lecz twierdzimy, że szkody ztąd 
wyrastające we względzie społecznym 
i towarzyskim, przeważają daleko ową 
korzyść. Nie należy utrwalać odrębności 
społecznej pod żadnym pozorem i dla 
jakichbądź ogólniejszej natury korzyści…

•

„Izraelita”, nr 28 (18 lipca 1884), s. 
222-223.

Lublin, d. 17 Lipca 1884 r.
I w starym grodzie nad Bystrzycą wy-

jątkowo złe panują dziś czasy. Gdzie tylko 
obrócisz – zewsząd dochodzą uszu twych 
żale i utyskiwania nad biedą i nędzą. Klę-
ski ekonomiczne, jakie kraj nasz od lat już 
paru stale przechodzi, a co za tem idzie, 
zupełny nieomal zastój handlowy i prze-
mysłowy; świeża znowu klęska powodzi, 
jaką i zakątek tutejszy również nawiedzo-
nym został; że pominę już wiele innych 
przyczyn odrębnej natury –  wszystko 
to razem wzięte, niepomału przyczyniło 
się do strasznej stagnacji, jaka ogólnie  

BIEDA
POWÓDŹ
OŚWIATA
GIMNAZJUM
DZIEWCZĘTA
NAUCZYCIELE
CHRZEŚCIJANIE
LITERATURA
ANTYSEMITYZM
TOLERANCJA

Karolina z Piaseckich  
  Szaniawska
Kazimierz Wnorowski
Q-ba



98 99

organiczną całość stanowiących. Czy to 
po obywatelsku? – na to chyba niechaj 
autorka sama odpowie.

Innego widocznie w zupełności jest 
zdania szanowny pasterz tutejszej djece-
zji, ksiądz biskup Wnorowski. Czcigodny 
kapłan żadnej nie pomija sposobno-
ści, by parafjanom swym przypomnieć 
szczytne słowa miłości bliźniego i czynie-
nia dobrze zawsze i wszędzie, bez żadne-
go względu nawyznanie. W ciągu krót-
kiego pobytu Jego Ekscelencji w naszym 
grodzie, niejednokrotne już dotykalne 
mieliśmy dowody wysokiej jego toleran-
cji i bezgranicznej miłości dla prawdy  
i dobra. Cześć i sława zacnemu kapłano-
wi, co w ten sposób pojmuje zaszczytne 
swe obowiązki!

Q-ba

•

„Izraelita”, nr 7 (13 lutego 1885), s. 53-
54.

Lublin, w Lutym 1885.
Stan materjalny naszego miasta, zu-

pełnie zachwiany, jak nielepiej w całym 
prawie kraju obecnie się dzieje. Rozumie 
się, że o stanie duchowym niema co i mó-
wić. W słabem ciele i dusza słaba!

Ze spraw miejskich, pomimo długiej 
przerwy, nie nadaje się żaden ważniej-
szy fakt do zaznaczenia, bo Lublin zasnął 
snem sprawiedliwego, i śpi na dobre. 
Nasza gmina żydowska, jeżeli się cza-
sem ocknie na chwilę ze swej drzemki, 
i uczuje co jej dokucza, to tylko, by się 
obrócić na drugą stronę, jak śpiący na 
twardem posłaniu, i znowu się rzucić  
w obięcie Morfeusza. 

W dzień jubileuszowy Montefiore-
go***, nasza gmina podniosła myśl zało-
żenia lombardu, której wszyscy przy-
klasnęli, ze względu na wielkie usługi, 
jakieby instytucja taka oddawać mogła 
w obecnym czasie, tylu podupadłym 

gających miasto całe we wszystkich jego 
kierunkach po kilkanaście razy dziennie,  
i pracujących wcale nie na żarty, spotyka-
my panienki bardzo zamożnych domów, 
które pracy tej poświęcają się, nie z po-
trzeby, ale z zasady, pieniądze zaś przez 
się ciężkim trudem zdobyte, obracają 
na… Ale cyt! wkraczamy tu już w zakres 
czynności niejako domowych, kiedy za-
daniem korrespondenta jest tylko noto-
wanie faktów z życia publicznego, jako 
jedynie nadającego się do rozbioru.

Jako przeciętny typ owych panien-ży-
dówek, o których wspominaliśmy powy-
żej, posłużyć nam może jedna młodziut-
ka izraelitka, córka bardzo poważanej 
rodziny, która nieprzestając i dziś jeszcze 
nieustannie kształcić się samodzielnie, 
oprócz zajęć nauczycielskich, znajduje 
nadto jeszcze czas na poważne prace 
literackie, a skromny jej kryptonim, któ-
rego nie śmiałbym nawet przed szerszą 
publicznością warszawską ujawniać –  
w każdym prawie N-rze miejscowego or-
ganu po kilkakrotnie spotykamy*.

Niestety jednak, przerwać jesteśmy 
zmuszeni jaśniejszą nieco tę wiadomost-
kę smutnem doniesieniem, że „ciernie 
i chwasty bujnie się lęgną w naszym… 
Lublinie”. Do chwastów owych zaliczamy 
utwory pewnej lublinianki (naturalnie 
nie-żydówki), córki jednego z sądowni-
ków tutejszych, nie pozbawione zresztą 
talentu, które zawsze chętne znajdują 
pomieszczenie w znanym warszawskim 
żydożerczym organie, który niekrępu-
jąca się żadnymi względami „Prawda”  
w ostatnim swym N-rze nazwała po 
imieniu, ochrzciwszy go według nas bar-
dzo wlaściwem mianem „ustępu dzien-
nikarskiego”. Autorka o której mowa (p. 
Karolina z Piaseckich Szaniawska**) wy-
gotowała właśnie do druku nowy swój 
utwór powieściowy, którego specjalnem 
zadaniem jest – jątrzenie i waśnienie 
dwóch żywiołów społecznych, na jednej 
od wieków przebywających ziemi i jedną 

* Chodzi tu może  
o Franciszkę Arnsztaj-
nową (1865-1942), 
wówczas jeszcze 
Meyerson. 

BIEDA
GMINA ŻYDOWSKA
LOMBARD
SZPITAL ŻYDOWSKI   
  (NOWY)
TEATR MIEJSKI
LICHWA
GOSPODARKA

J. Ettinger
Romuald Makowski
H. Najmanowicz

** Karolina  
z Piaseckich Szaniaw-
ska (1854-1916), żona 
Klemensa Junoszy 
Szaniawskiego, 
autorka szeregu 
zapomnianych 
powieści i dzieł 
dramatycznych, m.in. 
Awantura w Buczynku, 
Córka króla Ćwieczka, 
Fortel Pawełka itp.

*** Chodzi o sir Mosesa 
Montefiorego 
(1784-1885),  
bankiera, filantropa, 
szeryfa w Londynie, 
światowej sławy 
działacza na rzecz 
Żydów, proto-syjoni-
stę, fundatora 
przedsiębiorstw  
i instytucji  
w Palestynie.

jakoś postępuje krokiem. Bóg też raczy 
wiedzieć, jak długo nam jeszcze przyjdzie 
ciężko oddychać w ciasnym budynku, 
własnością p. M.*** będącego.

Maż-li tu także być przyczyną – nie-
przyjazny czas, i brak głównego motoru?

Nic dziwnego. Wszystkie przecież sfe-
ry społeczeństwa zawodzą jeremiady na 
ciężkie czasy. Kupcy, obywatele, przemy-
słowcy i rolnicy, wszyscy obecnie klepią 
biedę, to też i korzyść duchowa z przy-
bytku Talji i Melpomeny, nie należy już 
więcej u przeciętnego mieszkańca naszej 
strony – jak ongi, do niezbędnych po-
trzeb życia, a zajmuje miejsce w rubryce 
luksusowej.

Słychać tylko narzekania na czas nie-
fortunny, i wzdychanie do minionych 
lepszych czasów, jak przodkom naszym 
w pustyni tęskno było po utracie egip-
skich, pełnych mięsa garnków i smacznej 
ryby tamecznej.

„Brak gotówki! Brak zarobku!” – oto 
zwyczajna deklamacja naszych miesz-
kańców, a na wszystkich prawie twarzach 
maluje się jedno tylko pytanie: „gdzieby 
tu pożyczyć?” – Ale ci hojni lichwiarze, ci 
łaskawcy, którzy zawsze szukali stroska-
nych braci, by ulżyć im niedolę, zatykają 
obecnie uszy na takie verbum dictum,  
i mocno trzymają za kieszeń, tłumacząc 
się, że kto na gorącem się sparzy, ton na 
zimno dmucha. Racja to, czy nie racja; 
tymczasem owa sprężyna, która zawsze 
nadawała ruch kółkom i kółeczkom, 
przestała funkcjonować, i staliśmy się 
podobnymi do owego nosa w bajce, któ-
remu inne członki ciała odmówiły usługi. 
Wyżsi cierpią i stękają, a niższym i na stę-
kanie sił nie dostaje.

W ostatnich jednak paru tygodniach 
rolnicy nasi zaczęli lżej trochę oddychać, 
gdyż handel zbożowy ożywił się nieco,  
i słyszeliśmy o wielu tranzakcjach na tem 
polu. Ceny naturalnie nie są zadawalają-
ce, ale niejeden z naszych hreczkosiejów 
kładzie to na karb solidarności kupiec-

rodzinom i rzemieślnikom. Debatowa-
no, uchwalano, deklarowano, a nawet  
i złożono pewne kwoty, i – finita la come-
dia. Na dobrych chęciach nam nawet nie 
brak, i o fundusze także mniejsza, gdyż 
minęły te czasy, kiedy syty głodnemu nie 
wierzył; owszem, wierzą, bo wielka liczba 
pierwszych przedziergnęła się w ostat-
nich. Ale co jest największym hamulcem 
w zrealizowaniu każdej dobrej myśli, to  
u nas – brak działaczy, brak osób wyko-
nywających.

„Większa zasługa tego, który skłoni 
drugich do dobrego uczynku, niż tego, co 
sam czyni” – mówili nasi mędrcy, i święta 
to prawda!… – Dam chętnie mówi każdy 
– ale działać ani na włos się nie podejmę, 
własne kłopoty mają pierwszeństwo!…

Kiedy więc lombard w Lublinie ujrzy 
światło dzienne, i czy rzeczywiście kiedyś 
ujrzy, to jak na teraz przepowiedzić trud-
no. Tymczasem, kochani bracia, szuka-
jący pomocy, radźcie sobie jak możecie, 
nie traćcie jednak nadziei, bądźcie pewni, 
że skoro tylko instytucja ta przywołaną 
zostanie do życia, niezawodnie będziecie 
zawiadomieni.

Jeżeli jednak zakład wspomniony znaj-
duje się jeszcze w pieluchach, to za to 
kwestja budowy nowego szpitala żydow-
skiego, która już od tylu lat leży na sercu 
naszym lublinianom, znowu w ostatnim 
czasie podjętą została, a jak się zdaje, by 
już teraz nareszcie wejść w wykonanie. 
Kwestja ta, która, oprócz zakupionego 
przed kilkoma laty placu obszernego, do-
tychczas ani na krok dalej się nie posunęła, 
wchodzi obecnie w fazę życia. Entrepryzę 
wystawienia całego tego gmachu podjął 
się znany ze swej zdolności na tem polu 
p. E. z Z.*, co w tych dniach zatwierdzo-
nem zostanie przez rząd, poczem raźnie 
rozpocznie się robota, i, spodziewamy się, 
że na przyszłą zimę cała budowa będzie 
ukończoną.

Budowa zaś nowego teatru**, która się 
rozpoczęła jeszcze zeszłego lata, żółwim 

* J. Ettinger  
z Zamościa.

** Chodzi tu o Teatr 
Miejski, dzisiejszy 
Teatr Osterwy.

*** Teatr przy 
Jezuickiej należący do 
Romualda Makow-
skiego, późniejszy 
Teatr Panteon, dziś 
Teatr Stary.
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ale, że nie może ono zostawać w harmon-
ji z religją, jakże tu poświęcić ostatnią dla 
pierwszej? Święta nauka musiałaby prze-
cież na tem srodze ucierpieć! Wolę tedy 
zastosować się do zdania naszych talmu-
dystów, że: »lepiej zostać przez życie całe 
głupcem przed ludźmi, aniżeli jednej go-
dziny niesprawiedliwym przed Bogiem«. 
Synów moich bezwarunkowo kształcić 
nie mogę, lecz córkom, jako nieulegają-
cym nauce zakonu, na których mała tyl-
ko ciąży liczba obowiązków religijnych, 
im przyswoję wiedzę świecką. Niech się 
kształcą do woli; wszelkich nawet ku 
temu dołożę starań”.

I cóż się stało? Oto płeć piękna w Izra-
elu zaczęła się garnąć do nauki, a brzydka 
pozostała w tyle.

Nie może tu być mowy o klasie postę-
powej, w której chłopcy i dziewczęta na 
równych są prawach, i jednakowo w du-
chu epoki są kształceni; ale klasa zastojna 
narobiła sobie tem niemałego kłopotu. 
Wlazła w labirynt, z którego trudno jej 
się teraz wydobyć.

W domu każdego nawet chassyda 
średniej zamożności, razi oczy nasze 
sprzeczność posunięta do krańcowości: 
światowa siostra przy nieokrzesanym 
bracie, ukształcone panienki przy nie-
ukach bachurach, córki parlujące nad-
sekwańską mową, przy synach nierozu-
miejących nawet słowa języka krajowego. 
Róże, Zofje i Felicje, przy Szmulach, Ber-
kach i Jośkach, – ton nauki rabinicznej 
przy muzyce Meyerbeera, lub Moniuszki.

Ztąd – niesnaski, niezgoda, zazdrość, 
niepokój i t. d.

W naszem np. mieście, liczba kształ-
cących się dziewcząt żydowskich  
w gimnazjum, na pensjach, w szkołach, 
u prywatnych nauczycieli i nauczycielek, 
dochodzi do 300, podczas kiedy licz-
ba uczniów żydowskich w gimnazjum  
i szkołach prywatnych, dochodzi zaled-
wie 60-iu. Z tej też przyczyny, ogromna 
jest liczba kobiet żydowskich, mówią-

twa żydowskiego, nie zdając sobie spra-
wy, że tylko konkurrencja kupców, którzy 
latarnią djogenesową szukają „geszeftu”*, 
zawdzięczyć należy, że jaki taki ruch się 
pokazuje.

H. Neumanowicz

•

„Izraelita”, nr 9 (27 lutego 1885), s. 70.

Lublin, w Lutym.
Jedną z głównych wad naszych spół-

wyznawców, której antagoniści nawet 
im nie zarzucają, a znaną jest tylko sa-
mym żydom, jest „nienormalne życie”. 
Wada ta znajduje swe usprawiedliwienie 
w przeszłości; czasy bowiem prześlado-
wań i ograniczeń musiały niechybnie 
wyrodzić tryb życia nieprawidłowy; ale 
bądź co bądź, faktem jest, że nienormal-
ność życia istniała dawniej między żyda-
mi i istnieje dotąd.

Różnica między przeszłością a teraź-
niejszością pod tym względem, zachodzi 
ta tylko, że dawniej nienormalność pano-
wała wszędzie, i wszyscy się z nią godzili, 
nie była więc dotkliwą, bo nieprawidło-
wość przeszła w regułę; obecnie zaś, gdy 
cywilizacja odsłaniać poczęła niektóre 
ciemne punkta in status quo pozostałe, 
wada stała się widoczną, w oczy bijącą,  
i daje się każdemu we znaki. Przy świetle 
cywilizacji ukazała się oczom żydów Mi-
nerwa**, ze wszelkiemi swemi wdziękami 
i poczęła ich kusić tak, jak ów owoc raj-
ski kusił ongi naszą prababkę Ewę. A że 
u żydów, jako duchowo usposobionych, 
wiedza zawsze miała wielki walor, zaczęli 
więc składać hołdy owej bogini; ale nie 
mogli się zdobyć na sposób zawarcia  
z nią przymierza, i skutkiem tego wyro-
dziła się kwestja nader kłopotliwa dla 
każdego prawowiernego ojca żyda: – 
„kształcić, czy nie kształcić dzieci?”…

– „Ukształcenie to wprawdzie rzecz 
pożądana – mówi każdy zachowawca – 

* jid. (געשעֿפט) interes. 

** Wiedza.
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malnem, ale tak jeden, jak i drugi tego 
nie czuli, uznali to za prawidłowe, i tak im 
było dobrze. Jeżeli ktoś zwracał ich uwa-
gę, że postępują przeciw loice*, otrzymał 
odpowiedź: „Najlepszym u nas porząd-
kiem jest nieporządek, a najlepszym pra-
widłem jest nieprawidłowość. Człowiek 
strzela a Pan Bóg kule nosi. Kto daje życie, 
ten daje i na życie”.

Czasy się jednak zmieniły (z nieznacz-
nemi wyjątkami w małych miastecz-
kach), i teraz to zupełnie inaczej wyglą-
da. Następująca rozmowa, prowadzona 
przed kilkoma laty w domu bogatego reb 
Szachny w obec kilku przyjaciół, posłuży 
nam za najlepszą charakterystykę tych 
kłopotów i skarg każdego pater familias 
z klasy ortodoksyjnej.

– Nasza Dorcia ma już lat 17, czas 
już pomyśleć dla niej o towarzyszu ży-
cia – mówił gospodarz domu. – Sama ta 
myśl zgrozą mnie przejmuje, gdzieżby tu 
dostać owego anioła opiekuna dla naszej 
córeczki? Czy się ona zgodzi na propozy-
cję reb Jekela, swata, który sobie łamał 
głowę, aż znalazł stosowną partję w oso-
bie kapotowego Chajkla syna reb. F.? Ten-
że, acz syn porządnego kupca, i naszpi-
kowany wiedzą rabiniczną, słowa języka 
krajowego nie rozumie, i żadnej gwaran-
cji dla przyszłości, oprócz nieznacznego 
posagu, nie posiada. Rzucić się znowu na 
drugą stronę, i szukać narzeczonego mię-
dzy progresistami, jakiż znowu to będzie 
stosunek między zięciem a teściem, kie-
dy ostatni aż dwa razy codzień uczęszcza 
do domu modlitwy, a pierwszy ani razu 
może przez rok cały doń nie zawita?

Tenże smacznie sobie zajada smażone 
kurczęta na maśle, nawet w dzień zbu-
rzenia Jerozolimy, a ja wtenczas i suchego 
kawałka chleba do ust nie biorę?

– Ej, to głupstwo! – odparł reb Daniel, 
człowiek średniej zamożności. – Jabym 
już na to nie zważał, gdyby mi się tylko 
i taki nawinął dla mojej Zuzi. Kiedym jej 
taką, dał edukację, to już sprawy reli-

cych czysto po polsku, podczas kiedy 
mężczyzn – wyznajmy to ze wstydem – 
szczupła tylko garstka mówi poprawnie, 
reszta zas przypomina swą mową – czasy 
ghettowe.

Takie to są skutki „nierównych praw”, 
które pod każdym względem wywołują 
jakąś lukę, niczem zapełnić się nie da-
jącą, a psującą harmonję życia jednych  
i drugich. Co gorsza, to, że nienormalność 
o której mowa, wlecze za sobą większą 
jeszcze i arcyszkodliwą niestosunkowość, 
która zupełnie unieszczęśliwia młode 
pokolenie, a mianowicie – niestosunko-
wość pod względem „związków małżeń-
skich”, trudności z jakiemi są połączone  
i smutne nieraz skutki z nich wynikają-
ce. O tem, pozwolimy sobie pomówić  
w następnym naszytn artykule, p. n: „Na-
sze związki małżeńskie”.

H. Neumanowicz

•

„Izraelita”, nr 10 (6 marca 1885), s. 76-
77.

Lublin, w Marcu.
W poprzednim mym artykule „Nie-

równe prawa” omawiałem niektóre 
arcynieprzyjemne skutki, wynikające 
z zaniedbania przez zacofaną klasę ży-
dowską edukacji płci męzkiej, podczas 
gdy nie szczędzą jej dla swych córek.  
W niniejszym artykule chcę się zastano-
wić nad najszkodliwszym tej nienormal-
ności skutkiem – pod względem związ-
ków małżeńskich.

Z jaką łatwością partje zawierane były 
dawniej między żydami, wie zapewne 
każdy z naszych czytelników, z opowia-
dania starszych ludzi. Reb Szmul miał 
16-to letniego syna, który się kształcił  
w „bethamidraszu”, a reb Srul, 14-to let-
nią córkę, która umiała robić pończochy  
i piec bułki więc para dobrana!

Wszystko tu wprawdzie było nienor-

RÓWNOŚĆ PŁCI
MAŁŻEŃSTWO
OŚWIATA

H. Najmanowicz

* dawn. logika. 
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posag. Rzecz szczególna, – reb Daniel ma 
zawsze tylko 50% sumy żądanej przez 
konkurrentów córki. Możeby sobie już 
radził, jakby mógł, ale jakby na przekór 
żądają… zaliczenia przed zaręczynami. 
Rzeczy niesłychane dawniej!

Tak się mają rzeczy w domach za-
możnych, lub średniozamożnych, a co tu 
mówić jeszcze o tych rodzinach, którym 
się także zachciało małpować większych, 
i przyswoić córkom naukę świecką! Taka 
panna jest najnieszczęśliwszą w świecie 
istotą. Może ona posiadać wszelkie wa-
runki owej kobiety opiewanej ongi przez 
króla mędrca, ale czeka ją najczęściej los 
córki wodza izraelskiego Jeftacha*. Minę-
ły bowiem te czasy, kiedy powab, wdzię-
ki, przymioty duszy nęciły płeć brzydką. 
Takowe uważane są obecnie przez zma-
terjalizowaną młodzież za czcze frazesy, 
czyli za zera, które tylko przez dostawio-
ną jedynkę swą wartość otrzymują.

Takie panny muszą już oddać za 
wygranę nadzieję złowienia jakiegoś 
młokosa, a spodziewać się mogą tylko 
konkurrentów z rzędu podtatusiałych je-
gomości, między którymi znaleźć można 
czasem jakiegoś smakosza, który pragnie 
mieć trójkę w jednej osobie, t. j. tanim 
kosztem dostać już to towarzyszkę życia, 
dla swoich kaprysów, już porządną go-
sposię dla poratowania starej bielizny, już 
nareszcie wychowawczynię dla podrasta-
jących córek zmarłej połowicy.

– Na bezrybiu i rak ryba – wzdycha 
niejedna taka panienka, i, rada nie rada, 
oddaje swą pulchną rączkę 50-letniemu 
starcowi.

Nie mówiąc już o nieszczęściu takie-
go dziewczęcia, które uważać można za 
żywcem pogrzebane, ale, co gorsza, że 
z takiemi partjami dzieje się to samo, 
co z owym furmanem, który przypra-
wił nowe koła do starego wasągu. Wlo-
kły koła parę lat stary wasąg, aż furman 
uważał za konieczne rzucić go za płot  
i przyprawić nowy wasąg do starych kół. 

gji bronić nie mogę; ale na nieszczęście 
marzy ona tylko o jakimś doktorze, lub 
adwokacie, a jak na złość tak dr. N., jak 
adwokat X., nie chcą opuścić ani grosza 
od sumy ongi ofiarowanej przez Hamana 
za żydów perskich, t. j. jedynkę z czterma 
zerami. Jabym się zdobył najwyżej na 50% 
tejże żądanej ceny, a Bóg świadkiem, że  
i to z największem wysileniem. Oj, wartoż 
to było córki nasze kształcić, ażeby teraz 
wydanie ich wysączyło nam ostatnią kro-
plę krwi.

– Jeżeli daliście ukształcenie córkom 
– wyperswadował obradującym pan 
Ignacy, człowiek nowszej generacji, – 
nie macie sobie nic do zarzucenia, gdyż 
jest to święty obowiązek rodzicielski; 
nauka bowiem podnosi godność kobie-
ty, uszlachetnia duszę i serce, i strzeże 
ją od wszelkiego złego. Takie to kobiety 
są najlepszemi żonami i matkami, co się 
także pokazuje zawsze i na przyszłem po-
koleniu. Jeżeli zaś przez to cierpicie przy 
wydaniu waszych córek, to z powodu, że 
odciągacie synów od nauki świeckiej. Taki 
nienormalny stosunek nie mógłby mieć 
miejsca, gdyby i chłopcy wasi spożywa-
li owoce „ec hadaas” (drzewa wiedzy),  
a nasza „skończona młodzież” nie śmia-
łaby wtedy, takie na swoje osoby nałożyć 
ceny, bo obfitość towaru obniża cenę.

Wszyscy obecni przyznali słuszność 
panu Ignacemu, i długo jeszcze o tem de-
batowano.

Wiele już lat upłynęło od tego czasu, 
owe córeczki liczą już… (niech to będzie 
w sekrecie) ćwierć wieku, a wymarzone-
go ideału – jak niema tak niema. Zuzanna 
zniżyła już nawet obecnie swe wymaga-
nia, i jak najwyraźniej oświadczyła rodzi-
com, że zdecydowałaby się już na jakiego 
kantorowicza, byle niedymisjonowane-
go, ale, niestety, i o takiego – trudno. Nie-
normalny bowiem stosunek w przecią-
gu tego czasu znacznie się powiększył,  
a w miarę mnożenia lat dziewczęcia, 
zmniejszył się fatalnie i wzmiankowany 

* Córka Jeftego, po 
jego powrocie z bitwy, 
została złożona przez 
ojca w ofierze na 
skutek danej przez 
niego wcześniej 
przysięgi. Wydarzenia 
te zostały opisane  
w Księdze Sędziów.

„Izraelita”, nr 17 (1 maja 1885), s. 136-
137.

Lublin, 27 kwietnia.
Piszę wam pod bolesnem, a jednak 

uroczysto-podniosłem wrażeniem, ja-
kie każdy tu z nas bez wyjątku, wyniósł  
z współudziału w odbytem dzis pogrze-
bie najczcigodniejszego pasterza tutej-
szej dyecezji katolickiej, ś. p. biskupa 
Kazimierza Wnorowskiego. Gdyśmy spo-
glądali na te tysiączne tłumy, ciągnące  
z żałobą w sercu i łzami w oczach za kon-
duktem zmarłego pasterza, na te tłumy, 
w których siermięga katolickiego kmie-
cia ocierała się tuż o chałat żydowskiego 
chasyda, niewypowiedziana rzewność 
ogarniała dusze nasze i rzęsistsza łza za-
kręcała się w źrenicy.

– Cóżeśmy wszyscy musieli utracić  
w zmarłym – pomyśleliśmy, – jeżeli żal 
po jego odejściu tak spólnym bólem 
wszystkich jednoczy! I czyż to wzniosłe 
widowisko, gdzie żyd pobożny pospołu 
z katolikiem, składa hołd czci i serdecz-
nego żalu pamięci zgasłego kapłana, nie 
jest najwymowniejszym dowodem, że 
niezgoda i nienawiść w łonie zła tylko się 
gnieżdżą; cnota zaś prawdziwa i miłość, 
bratnią harmonją łączą wszystkie ser-
ca?…

Zgasły bo też pasterz był uosobieniem 
tej cnoty i tej miłości, nie znającej różnic 
między ludźmi, ale wszystkich jednako 
ogarniającej. To też i żal po jego utracie 
wszystkie zarówno serca owładnął.

Był to mąż „sprawiedliwy” w najpraw-
dziwszem tego słowa znaczeniu, jak je 
pojmowali nasi prorocy i psalmiści, jak je 
rozumieli późniejsi nasi nauczyciele, mie-
niąc „sprawiedliwego” – „filarem świata”. 
S. p. Wnorowski, kapłan iście ewange-
liczny, miłował wszystkich ludzi jednako, 
dla wszystkich zarówno był sprawiedli-
wym, uczynnym i miłosiernym. Czem był 
dla dzieci swojej parafji, – opiewają to 
ogólne pisma. Czem był dla nas żydów –  

Wkrótce koła się zużyły i odmówiły usłu-
gi, osierociwszy nowy wasąg. Koła poszły 
za płot, a wasąg otrzymał nowe koła.  
I taki to kłopot miał nasz furman przez 
całe życie, aż jego sukcesorowie odzie-
dziczyli po nim ów nieszczęsny wóz, 
wraz z nieskończonemi kłopotami. Tak 
to bywa ze związkami starych wdowców 
z młodemi dziewczętami. Ona zostaje 
posażną wdową, i pragnąc sobie powe-
tować doznaną krzywdę lat młodych, 
łatwo dostaje młodego materjalistę. Nie 
długo czekając – jest on już bogatym 
wdowcem, i szuka znowu powetowania 
poprzedniej krzywdy. Z tego też wyrasta 
takie „perpetuum mobile” czyli nienor-
malność do nieskończoności.

Tak to teraz wyglądają nasze związki 
małżeńskie, i stan ten z każdym dniem 
się pogarsza. Niedaleko już więc do cza-
su ziszczenia się przepowiednia Jezaja-
sza, w którym aż siedem kobiet błagać 
będą jednego mężczyznę o użyczenie 
im tylko imienia swego, etc*. O środki 
zaradcze ku usunięciu złego trudno. Na 
tej drodze stoją bowiem znaczne prze-
szkody, a mianowicie, upór, czyli fana-
tyzm zacofańców w odciąganiu synów 
od wiedzy świeckiej, brak ukształconych 
rzemieślników i fachowców dla ukształ-
conych panien klasy niezamożnej,  
i, nareszcie, materjalizm t. z. „skończonej 
młodzieży”. Mówią żydzi, że nikt jeszcze 
nie widział siwych włosów żydówki za-
chowawczej klasy (z powodu, że mężatki 
okrywają głowy); a że do czasu zwalcze-
nia wspomnionych trzech plag trapią-
cych ogół, dużo jeszcze wody upłynie, to 
zdaje się, że taki kolor włosów przestanie 
być fenomenem, lecz, owszem, objawem 
powszednim.

H. N.**

•

* „A w on dzień 
uchwyci się siedm 
niewiast męża 
jednego, mówiąc: 
Chleb swój jeść 
będziemy, i odzieniem 
swem przyodziewać 
się będziemy; tylko 
niech nas zowią od 
imienia twego,  
a odejmij pohańbienie 
nasze”, Iz 4:1. 

** Chociaż zapewniał, 
że zawsze podpisuje 
swoją korespondencję 
nazwiskiem, tę na 
przykład Najmano-
wicz podpisał tylko 
inicjałami. 

KOŚCIÓŁ
POGRZEB
TOLERANCJA
CHASYDYZM
SYNAGOGA 
MAHARSZALA
JĘZYK HEBRAJSKI
JIDYSZ

Kazimierz Wnorowski
Hersz Ber Margulies
Bernard (Ber) 
  Meyerson
Józef Seidenman
G. Kem.
D.
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żydów wszystkich barw i odcieni, niewy-
łączając i najzacofańszych chasydów.

W zbierającej się obecnie śród obywa-
teli Lublina i okolicy składce ku uczczeniu 
zgasłego pasterza fundacją religijno-filan-
tropijną jego imienia, spółwyznawcy nasi 
tutejsi hojny zamierzają wziąść udział.

Tak żył, tak zmarł, i z takiem, religijną 
czcią wszystkich otoczonem imieniem 
wszedł do dziedziny sprawiedliwych, 
mąż cnotliwy, którego pamięć długo, 
długo wśród nas wszystkich, chrześcjan 
zarówno jak żydów, żyć będzie…

Światło wiekuiste Jego duszy! A nam – 
zakończmy słowami naszych pobożnych 
– „niechaj pamięć sprawiedliwego będzie 
ku błogosławieństwu!” – ku błogosła-
wieństwu naśladowania jego cnót przez 
jego następców, ku utrwaleniu bratniej 
zgody z naszymi spółobywatelami chrze-
ścjanami, do której zgasły pasterz tak go-
rąco za życia nawoływał *).

D.

*) Za „Słowem” przytaczamy tu rys 
jeden z życia ś. p. biskupa, świadczący  
o zacnych obywatelskich jego uczuciach. 
Oto co tu czytamy:

„Podczas objazdu dyecezji lubel-
skiej, zatrzymał się pasterz w miastecz-
ku Stoczku, w powiecie węgrowskim.  
W rzędzie różnych deputacji, przybywa-
jących złożyć hołd pasterzowi, zjawiła 
się też deputacja żydowska, z miejsco-
wym rabinem na czele, który powitał 
pasterza przemową w języku hebrajskim. 
Biskup, władający doskonale tym języ-
kiem, ku ogólnemu zdumieniu i zachwy-
towi deputatów, odpowiedział również 
po hebrajsku, zachęcając izraelitów do 
obywatelskiego postępowania i zgody 
z chrześcjanami. Wieść o tem rozniosła 
się szeroko pomiędzy izraelitami i gdy 
pasterz w dalszym ciągu swego objazdu 
przybył następnie do Węgrowa, miej-
scowy zwierzchnik gminy zebrał rów-
nież deputację starszych swoich współ-

o tem świadczy smutek głęboki, jaki ogar-
nął całą gminę naszą na wieść o niebez-
piecznej chorobie czczonego pasterza, 
świadczą modlitwy błagalne, odprawiane 
w naszej synagodze o jego zdrowie i ży-
cie, świadczą te postacie starożydowskie, 
które – rzecz niebywała może dotąd, – 
cisnęły się do świątyni chrześcjańskiej, by 
pospołu z chrześcjanami uronić łzę przed 
katafalkiem zgasłego, świadczą wreszcie 
te tłumy żydowskie, które z rozżalonem 
obliczem postępowały dziś za trumną…

S. p. Wnorowski był pasterzem peł-
nym tolerancji, ducha zgody i harmonji 
międzywyznaniowej, w którym demon 
spółczesny, w kształcie antysemityzmu, 
zaciętego miał wroga. Tam też, gdzie 
on przewodniczył trzodzie, demon ten 
przystępu nie znajdował; odganiały go 
pełne miłości mowy i nawoływania, jakie 
przy każdej okazji głosił ludowi. Aniołem 
stróżem pokoju był on i dla naszej gminy, 
odkąd dostojeństwo biskupie w tutejszej 
dyecezji piastował.

W ogólnych pismach czytaliście za-
pewne szczegółowe opisy pogrzebu ś. p. 
biskupa, i udziału, jaki w nim żydzi bra-
li. Powtórzę wam więc to, co na własne 
oczy widziałem. O nabożeństwie za zdro-
wie ś. p. biskupa w czasie jego choroby 
odprawionem, pod przewodem rabina 
miejscowego, wspomniałem powyżej. 
Nazajutrz po nastąpionym zgonie, od-
prawionem było w wielkiej synagodze 
napełnionej ludem, uroczyste nabożeń-
stwo żałobne za duszę zgasłego, przy 
zmawianiu modlitwy „El molerachmim”. 
W czasie pogrzebu, wśród licznych depu-
tacji zblizka i zdała przybyłych, postępo-
wała za karawanem i deputacja gminy ży-
dowskiej, złożona z pp: H. B. Margulies'a, 
B. Meyersona* i I. Sejdemana, niosąc wie-
niec z białą, szarfą, na której widniał na-
pis hebrejski „Cedek lefanow ja-haloch” 
(Sprawiedliwość przed nim postępuje). 
W przeszło 20-tysiącznym orszaku po-
grzebowym znajdowało się i kilka tysięcy 

* Bernard (Ber, Berek) 
Meyerson (1837-
1924), zamożny 
lubelski kupiec  
i działacz społeczny, 
właściciel składu 
sukna przy Krakow-
skim Przedmieściu 14, 
dyrektor Towarzystwa 
Kredytowego m. 
Lublina, mąż Malwiny 
Meyerson, ojciec 
Franciszki Arnsztajno-
wej i Emila Meyerso-
na.

kiedy orkiestra pod dyrekcją p. Jontla*** 
odegrała hymn „Boże Cesarza chroń!”. 
Zakończyło ceremonję kilka wznoszo-
nych toastów pod gołem niebem na 
rusztowaniu, i wesoły marsz przez orkie-
strę odegrany.

Zarząd szpitala ofiarował guberna-
torowi srebrny młotek i srebrną kielnię 
ze stosownym wygrawirowanym na niej 
napisem, w dowód wdzięczności za sta-
rania jego okolo rychłego zatwierdzenia 
projektu, i przyśpieszenia rozpoczęcia 
roboty.

Przy tej sposobności wyrazić wypada 
kilka słów uznania i dla entreprenera p. 
J. Ettingera z Zamościa, który dokłada 
wszelkich starań, by wywiązać się ze swe-
go zadania ku zadowoleniu gminy lubel-
skiej pod każdym względem.

Nie wątpimy także, że członkowie 
komitetu wcześniej zaczną myśleć o bra-
kującej jeszcze ostatecznie niepośledniej 
summie dla ukończenia przedsięwziętej 
pracy, gdyż w teraźniejszych okropnych 
czasach, zebranie znaczniejszej summy 
da się we znaki tym członkom, a opie-
szałość pod tym względem wielki zrobi 
zawód budowie.

H. N.

•

„Izraelita”, nr 2 (8 stycznia 1886), s. 11-
12.

– Z Lublina piszą nam:
Przez lat dwadzieścia kilka, od czasu 

otworzenia w mieście tutejszem szkoły 
elementarnej żydowskiej, istniała przy 
niej modlitewnia, zajmująca dwa ob-
szerne pokoje, dla mężczyzn i dam, gdzie 
klasa inteligentna odprawiała modlitwy  
w soboty i święta.

Żydzi niepostępowi zwali tę modli-
tewnię z przekąsem „bóżnicą niemiec-
ką”. Dla czego? Czy tam modlili się spół-
wyznawcy nasi z nad Sprei****? Czy kult 

wyznawców, przybywając wraz z nimi 
powitać biskupa. Niestety, powitanie to 
wygłoszone było w żargonie żydowskim  
i zupełnie też inaczej niż pierwsze zostało 
przez biskupa przyjęte. Mianowicie ś. p. 
ks. Wnorowski przerwał mówcy, oświad-
czając w ostrych wyrazach, iż przemo-
wy jego nie rozumie i szwargotu tego za 
język nie uznaje. »Zmartwiliście mnie 
– mówił zacny pasterz – tem powita-
niem, albowiem, nie posiadając waszego 
starego języka, mogliście w inny sposób 
starać się o porozumienie ze mną, a nie 
w żargonie, który waszą hańbę stanowi 
i źle o was, jako obywatelach tego kraju, 
świadczy«*… Fakt niniejszy komunikuje 
nam p. G. Kem., obywatel miejscowy”. 
(Red.)

•

„Izraelita”, nr 23 (12 czerwca 1885), s. 
184.

Z Lublina piszą nam: Po ukończeniu 
fundamentu budującego się nowego 
gmachu na szpital żydowski w naszem 
mieście, odbyła się dnia 5-go b. m. uro-
czystość położenia kamienia węgielne-
go, przez gubernatora tutejszego p. Sta-
mierowa**. Assystowali tej uroczystości 
pp: prezydent miasta, oberpolicmajster, 
naczelnik straży ziemskiej, kilku urzędni-
ków, kilku lekarzy, prezes szpitala N. Mül-
ler, Rabin miasta, członkowie doz. bóż-
niczego, kilku znaczniejszych obywateli,  
i wielu mieszkańców starozakonnych.

O 10-tej z rana udali się wszyscy, z gu-
bernatorem na czele, do synagogi, gdzie 
kantor z chórem odprawili nabożeństwo 
za zdrowie Cesarza; następnie udano się 
na plac nowego szpitala, gdzie przeczy-
tano i podpisano tyczące się tej budowy 
dokumenty, które włożono w naczynie 
metalowe i wmurowano w fundament, 
przyczem położony został kamień wę-
gielny przez naczelnika gubernji, podczas 

* Tolerancja biskupia, 
jak się okazuje, nie 
wytrzymała jednak 
próby języka jidysz.

SZPITAL ŻYDOWSKI   
  (NOWY)
KAMIEŃ WĘGIELNY
GUBERNATOR

Leonid Siergiejewicz  
  Stamierow
Natan Miller
J. Ettinger
H. Najmanowicz

SZKOŁA 
  ELEMENTARNA
SYNAGOGA   
  POSTĘPOWA
HASKALA
CHASYDYZM

H. Najmanowicz

**** niem. Spree, 
Sprewa.

** Leonid Siergiejewicz 
Stamierow, guberna-
tor w latach 1880-
1886.

*** Chodzi tu zapewne  
o Jontla Szpilmana (ur. 
1827) zwanego 
Jontlem Klezmerem, 
słynnego muzyka  
i śpiewaka pochodzą-
cego z Międzyrzeca 
Podlaskiego, który 
około 1845 roku 
osiadł w Lublinie  
(w mieście pełnił m.in. 
funkcję kantora 
synagogalnego).
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wyznawców w służbie bożej, nadaje po-
stępowcom cechę jakiejś osobnej sekty 
religijnej, przez co zwiększa się przełom 
między progresistami a zastójnymi,  
a chociaż pierwsi wcale się nie suwają 
naprzód, ostatni tem raźniej cofają się 
w tył. Łączenie się z zacofaną częścią 
ludności, przynajmniej w służbie bożej, 
znaczny wywiera wpływ na tych ostat-
nich pod względem estetyki i obejścia,  
a co więcej, że nieraz jakie ziarnko zdro-
wej myśli na glebę fanatyzmu, przy-
padkiem i przy sposobności rzucone, 
może także przynieść plon niepośledni. 
Słowem, zetknięcie się ze stroną prze-
ciwną ułatwia wysłowienie się i zamia-
nę myśli, co jest najlepszem remedium 
dla ciemnych umysłów****. Nie żałujemy 
więc zniknięcia tego domu modlitwy,  
a jeżeli żałować, to tylko dotychczaso-
wego separatyzmu. Szkoda bowiem tych 
dwudziestu kilku lat odłączenia się od 
ortodoksów w zanoszeniu modłów, co 
przeszkadzało oddziaływaniu na zastoj-
ną masę. Owoce zaś separatyzmu, któ-
rych się spodziewano na drodze oświaty, 
gdzież one są? gdzież ich szukać?

Spokój wieczny cieniom zgasłej mo-
dlitewni!

H. N. 

•

„Izraelita”, nr 45 (19 listopada 1886), 
s. 364.

– „Dzień 14 b. m. – piszą nam z Lu-
blina – był dobą uroczyście radosną dla 
gminy żydowskiej tutejszej. W dniu tym 
odbył się akt poświęcenia nowo-zbudo-
wanego szpitala staroz. w naszem mie-
ście. Aktowi assystowali w charakterze 
gości: pp. gubernator z małżonką, wice-
gubernator, prezydent m. z małżonką, 
policmajster, inspektor szkół, członkowie 
Zarządu gminy, komitetu budowy, oraz 
wielu poważniejszych członków gminy.

był zaprowadzony jak w reformowanych 
synagogach niemieckich? Bynajmniej! 
Zwano ją tylko tak, ponieważ żydzi pięt-
nują wszystkich postępowych żydów 
złośliwym epitetem „niemiec”, chociażby 
niektórzy nie znali nawet abecadła nie-
mieckiego, i chociażby dzieci ich mówiły 
czysto po polsku i słowa żargonowego 
nie rozumiały, z tej tylko racji że postępo-
wcy przyswoili sobie cywilizację europej-
ską według szkoły niemieckiego myślicie-
la Mendelsohna*. Modlitewnia ta o tyle 
się przysłużyła progresowi, o ile wiedzia-
no przez nią, że istnieje w naszem mieście 
klasa intelligentna; w rzeczywistości zaś, 
nie różniła się ona w niczem od wszelkich 
innych modlitewni zaułkowych, chyba 
tylko tem, że wewnątrz wyglądała na 
pozór trochę estetyczniej. Nie było tu ni 
kantora, ni chóru, ni kaznodziei, a modli-
twy odprawiała pierwsza lepsza zapro-
szona z gminu jednostka, niekoniecznie 
odpowiadająca wymaganym warunkom.

Otóż, w tym roku, z powodu ograni-
czenia przez władzę domów modlitwy 
(sztyblech i minjanim), i wspomniona 
modlitewnia zniesioną została, a nasza 
szczupła garstka klasy postępowej zosta-
ła bez stałego domu modlitwy, i załatwia 
swe rachunki z Panem Bogiem razem  
z ortodoksyjną bracią. Znikł więc z wi-
downi zakład, noszący nazwę niemiec-
ką. Na większe revanche** dla żelaznego 
kanclerza za banicję polaków, miasto 
nasze tymczasem zdobyć się nie mogło!

Zdaje się, że nie powinniśmy wcale 
ubolewać nad zniesieniem takiej modli-
tewni, jakąśmy wyżej opisali, zwłaszcza, 
że niektórzy członkowie tejże klasy są 
przekonania, i słusznie nawet, że ponie-
waż nie można urządzić bóżnicy „com-
me il faut”*** odpowiadającej duchowi 
czasu, to takie pseudo-synagogi, nietylko 
że żadnej nie przynoszą korzości moral-
nej, ale nawet szkodzą sprawom postępu 
pod niejakim względem. Odosobnienie 
się bowiem intelligencji od reszty spół-

* Mojżesz Men-
delssohn (1729-1786), 
filozof i literat, prekur-
sor haskali. 

**** Najmanowicz 
przedstawia tu 
ciekawy pogląd na 
rolę postępowców  
w społeczności 
żydowskiej. Z drugiej 
strony przeczuwa być 
może już porażkę 
asymilacji, stąd 
postuluje zbliżenie 
progresistów  
z warstwami 
zachowawczymi.

SZPITAL ŻYDOWSKI   
  (NOWY)

Natan Miller
Józef Seidenman
W. 

** fr. odwet.

*** fr. jak należy.

„Izraelita”, nr 19 (15 maja 1891), s. 198.

Wspomnienie pośmiertne.
Lublin, 8 Maja. – Dnia 7 Maja r. b., 

tłumny orszak pogrzebowy odprowadził 
na miejsce wiecznego spoczynku zwłoki 
b. p. Abrama Solonowicza. Zmarły był 
osobistością powszechnie znaną i sza-
nowaną we wszystkich sferach tutejszej 
ludności żydowskiej. Jako nauczyciel re-
ligji w miejscowem gimnazjum męzkiem  
i żeńskiem, jako nauczyciel szkoły żydow-
skiej, wykształcił całe pokolenie żydów 
tutejszych i pomiędzy uczniami swemi 
liczył ludzi najróżnorodniejszych sfer i za-
jęć: rzemieślników, tragarzy, adwokatów, 
lekarzy. Pracował w zawodzie swoim gor-
liwie i sumiennie przeszło ćwierć wieku, 
i zdobył sobie… chorobę gardlaną, która 
zabrała go zaledwie czterdzieści kilka lat 
liczącego społeczeństwu i osieroconej 
przedwcześnie, prawie w materjalnym 
niedostatku pozostałej rodzinie. B. p. 
Solonowicz całem życiem swojem zadał 
kłam modnym teorjom, że żyd nie jest 
zdolnym do uczciwej i moralnie produk-
cyjnej pracy, że jeżeli nawet ma możność 
uczciwie pracować, to plon tej pracy 
obraca na otrzymanie nieuczciwych 
zysków. Nieboszczyk znał tylko swój za-
wód, był w nim zamiłowany i cały nim 
przejęty, bo też był prawdziwym przyja-
cielem uczącej się młodzieży i nie jeden 
jego były uczeń zawdzięcza mu nietylko 
naukę, lecz i materjalne poparcie. Gdy 
szło o pomoc dla chcącego się uczyć, nie 
tylko nie odmawiał, pomimo skromnych 
swych dochodów, swego datku, lecz na-
rażał się na nieprzyjemności, borykając 
się z przedstawicielami naszej plutokra-
cji, aby od nich cośkolwiek wyciągnąć. 
To też pogrzeb tego człowieka był naj-
wymowniejszym dowodem jego zasług. 
Że cała inteligencja brała w nim udział, 
to nic dziwnego. Lecz nader pocieszają-
cym był widok kapociarzy, którzy błagali, 
aby im pozwolono chociażby przez kilka 

Szpital zbudowanym został z dobro-
wolnych ofiar, zebranych do wysokości 
rs. 50,000, dzięki głównie staraniom czci-
godnego rabina miejscowego, oraz obec-
nych przedstawicieli gminy pp: Müllera  
i Zeidenmana. Po akcie poświęcenia, mo-
wach okolicznościowych mianych przez 
rabina i niektórych członków komitetu, 
odśpiewaniu przez kantora i chór psal-
mów etc., dostojni goście zaproszeni zo-
stali do przyległej sali, gdzie zastawionem 
było sute śniadanie. Podczas bankietu 
członkowie komitetu zebrali śród obec-
nych członków gminy ofiar do 1,000 rs. 
Śród smutnego zastoju panującego u nas 
ogólnie, a w szczególności w sprawach 
gminnych, akt inauguracji szpitala był 
chwilą rozbudzonego życia, które bodaj 
dłużej się przeciągnęło!”.

W. 

•

„Izraelita”, nr 6 (10 lutego 1888), s. 46.

– Dnia 5-go b. m. gmina żydowska  
w Lublinie odprowadziła na wieczny 
spoczynek zwłoki czczonego swego prze-
wodnika duchowego, rabina J. L. Eigera*, 
zgasłego po długiej a ciężkiej niemocy. B. 
p. Eiger słynął z wielkiej uczoności rabi-
nicznej, łagodności charakteru, i zacno-
ści duszy. – Przewodniczył gminie swo-
jej przez przeszło lat 30, otoczony czcią  
i uwielbieniem swej trzody.

Zgon ukochanego swego pasterza 
odczuła cała lubelska gmina boleśnie, 
i z żalem głębokim w duszy kroczyła za 
konduktem, śmiertelne jego szczątki 
zawierającym. Tłum przeszło trzydzie-
stotysięczny, postępował za karawanem 
zgasłego bogobojnego męża.

Dla oddania ostatnich posług zgasłe-
mu, zjechali do Lublina duchowni gmin, 
z bliska i zdała, między nimi i przedstawi-
ciel tutejszego duchowieństwa.

Cześć pamięci sprawiedliwego!

POGRZEB
CHASYDYZM
DYNASTIA EIGERÓW

Jehuda Lejb Eiger

POGRZEB
OŚWIATA
GIMNAZJUM

Abram Solonowicz
B. W.

* Jehuda Lejb Eiger 
(1815-1888), 
podrabin lubelski, 
cadyk, założyciel 
dynastii chasydzkiej, 
pochowany na nowym 
cmentarzu żydowskim 
przy ul. Unickiej. 
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go i stawidła z młyna Krauzego. Wszystko 
to razem – jak nas zapewniają – wedle 
form rytualnych pochowano na miejsco-
wym cmentarzu żydowskim, z tą wiarą, 
że jak woda zejdzie, to uniesie z sobą 
epidemję… Rzeczywiście, woda w rzece 
spadła ogromnie”.

(Zwyczaj zażegnywania epidemji za-
ślubianiem na cmentarzu par biednych, 
jako aktem dobroczynnym, oddawna jest 
w użyciu u prostego ludu żydowskiego. 
Zabobon, – w każdym razie nieszkodli-
wy, a dobro świadczący. Red.)

•

„Izraelita”, nr 37 (16 września 1892), s. 
315.

– Czy żydzi mniej podlegają zarazie, 
jak utrzymują niektórzy, a z pewnym 
przekąsem przywodzą drudzy? Statysty-
ki epidemiczne, przynajmniej co do cho-
lery, nie zdają się to potwierdzać. Wielo-
krotnie podczas tych epidemij, zwracano 
uwagę, że zwłaszcza dyeta szabasowa, ze 
swemi częścią zimnemi, częścią niehy-
ginicznie przyprawionemi pokarmami, 
bywa w posobotniej nocy przyczyną 
większej ilości zasłabnięć śród niższych 
warstw żydowskich. Czyżby nie wielki 
był czas, aby rabini na, czas przynajmniej 
tych dób niebezpiecznych, odstąpili od 
swego „non-posumus“ i pod względem 
rytualno-kuchenno-szabasowych rygo-
rów uchwalili dla ludu jakieś ulgi? Oto, 
co jeden z lekarzy pisze do „Kur. Cod”.  
o cholerze grasującej w Lublinie:

„Cholera w Lublinie wyłącznie prawie 
trapi starozakonnych i według danych 
urzędowych zupełnie prawdziwych, za-
chorowało na nią dotychczas nieco wię-
cej, niż 150 osób, z liczby których, dzięki 
natychmiastowemu i dobrze zorganizo-
wanemu ratunkowi, zmarło tylko około 
40% i to ludzi słabszych, niezdolnych wy-
trzymać jakiejkolwiek cięższej choroby”.

chwil ponieść na swych barkach drogie 
im zwłoki. Pogrzeb ten obudził w tłumie 
tkwiące w nim lepsze instynkta, tłum po-
jął, że „lepsze imię dobre, niż bogactwo 
wielkie”, że nie złoty cielec zasługuje na 
hołdy, lecz uczciwa, pożyteczna dla spo-
łeczeństwa praca.

Cześć ci, drogi nauczycielu, za przy-
kład, jaki nam całem swem życiem dałeś!

B. W.*

•

„Izraelita”, nr 36 (9 września 1892), s. 
306**.

– Z Lublina telegrafuje nam adw. p. J. 
Goldszmit, pod d. 7-m b. m.: „Epidemja 
trwa wciąż. Kosztem rządu budują baraki 
dla chorych. Opiekun szpitala żydow-
skiego, sędziwy p. Natan Müller, dokto-
rzy: Getz, Dobrucki, student Szaniecki, 
oraz komitety rozwijają nadludzką ener-
gję”. Dodajmy do tej alarmującej nieco 
wieści, że cholera w Lublinie i w gubernji 
wprawdzie grasuje, ale, jak z urzędowych 
buletynów widać, w stopniu słabego na-
tężenia. W gubernji jest prawie na wyga-
śnięciu”.

– Czytamy w „Gazecie lubelskiej”: 
„Żydzi tutejsi, w celu zapobieżenia roz-
wojowi epidemji, wyprawili aż dwa 
wesela na cmentarzu żydowskim. Ob-
lubieńców wybrano z najbiedniejszych 
warstw ludności. Niepodobna sobie 
wyobrazić czegoś równie wzruszającego 
– cisza cmentarna, zakłócona śpiewem 
weselnym, nędza krańcowa, – pokryta 
nimbem godów weselnych. Dość powie-
dzieć, że jedną parę dobrano z jakichś 
głuchoniemych biedaków. A niedosyć 
tego. Zaprzągnięto cztery dziewczyny 
żydowskie do pługa i oborano granice 
miejskie od strony Biskupic. Lecz nie ko-
niec na tem. Zażegnywacze zrobili jesz-
cze taką operację: W sposób tajemniczy 
zdjęto łańcuchy z łazienek Wendrowskie-

* Bolesław Warman?
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Dobrucki
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** Korespondencja ta 
(Józefa bądź Jakuba 
Goldszmitów) 
rozpoczyna serię 
doniesień o epidemii 
cholery w Lublinie. 
Choroba zaczęła się na 
początku sierpnia 
1892 roku  we wsi 
Biskupice, a już 19 
tego miesiąca dotarła 
do Lublina i potrwała 
do października, 
zabijając ok. 1,5% 
populacji miasta.

szpitale choleryczne w towarzystwie 
barona Medema*, oraz miejscowego 
Gubernatora**, a także, że cholera w Lu-
blinie słabnie, wysłałem więc zaraz do 
redakcyj pism warszawskich depeszę od-
powiedniej treści, a będąc dziś ponow-
nie w Lublinie, telegrafowałem*** do was  
o stanie epidemji. Następnie powziąłem 
wiadomość, że oddziały dla cholerycz-
nych urządzone są w Lublinie w trzech 
szpitalach: Ś-go Jana na 30 łóżek, Ś-go 
Wincentego na 30 łóżek, oraz w Szpita-
lu starozakonnych na 20 łóżek. Ponieważ 
epidemja wybuchła najpierw w dzielnicy 
żydowskiej, przeto udałem się przede-
wszystkiem do tego ostatniego szpitala 
z opiekunem, p. Müllerem. Szpital znaj-
duje się przy ul. Lubartowskiej; po dro-
dze zatem wstąpiłem do domów, w któ-
rych cholera miała swe źródło, gdyż tam  
w pierwszych dniach jej pojawienia się, 
po kilkanaście dziennie zabierała ofiar.

Szpital starozakonnych w Lublinie 
urządzony jest podług wszelkich no-
woczesnych wymagań nauki i doświad-
czenia, – posiada wodociągi, zlewy, wa-
terklozety, wentylację, i dla tego w nim 
pierwotnie urządzono oddziały dla cho-
lerycznych. Oddziałów jest dwa: męzki  
i żeński, w męzkim znajdowało się  
w chwili mej wizyty 6 osób, – a w żeń-
skim 8.

Chorym głównie udzielają pomocy 
ordynator szpitala D-r Tetz, Dobrucki, 
Doliński, oprócz felczerów i służby szpi-
talnej.

Dla przecięcia komunikacji między 
innymi chorymi w szpitalu a chole-
rycznymi, zamknięto główne wejście, 
pralnię dla cholerycznych urządzono 
w pewnej odległości na przedmieściu. 
Nie mogę pominąć milczeniem niepo-
rządku, jaki w dzielnicy tej dotykającej 
do szpitala panuje. Domy ugarnirowane 
tu są różnokolorowemi plamami i ku-
pami nieczystości, a prosięta rozkoszują 
się w rowach pełnych cuchnącego bło-

Zaznaczywszy za tem, że w dzielni-
cy chrześcjańskiej, skutkiem czystości 
w mieszkaniach, ostrożności w dyecie, 
prędkiem szukaniu pomocy lekarskiej i t. 
p., dotąd cięższych objawów cholery nie 
było, korespondent pisze dalej:

„Żydzi tutejsi przekonali się już po 
dwóch szabasach, że nocą w soboty naj-
więcej zapadało ich na cholerę, dla tego, 
iż spożywali zimne pokarmy, obiadali się 
mocno zaprawioną cebulą i pieprzem, 
rybą, i pragnienie zaspakajali wodą, nie 
zawsze świeżą i czystą. Biedacy nadto  
z koniecznej oszczędności przechowują 
pościel, bieliznę i rzeczy po chorych, co 
stanowczo jest niemożebne bez podda-
nia dezynfekcji”.

•

„Izraelita”, nr 38 (23 września 1892), s. 
323.

Lublin, 7 września. (Spóźnione).
Jakkolwiek od lat wielu jestem stałym 

mieszkańcem Warszawy, niemniej jed-
nak wszystkie moje tradycje przeszłości 
wiążą się ściśle z Lublinem. Urodzony 
w lubelskiej gubernji, wychowany tam, 
po odbytych studjach prawnych w b. 
Szkole Głównej, powróciłem na aplika-
cję sądową również do Lublina. Nic więc 
dziwnego, że pierwsza wieść o klęsce 
epidemicznej, jaka nawiedziła to mia-
sto, zelektryzowała mnie w sposób nie-
zwykły. Bawiłem podówczas na kuracji 
w Nałęczowie. Przybywający z Lublina 
opowiadali sanitarno-choleryczne incy-
denta w sposób tak zatrważający, iż zgro-
zą przejmowały duszę te ich opowieści. 
Zapragnąłem więc sprawdzić rzeczywiste 
położenie na miejscu, i nie namyślając się 
długo, pierwszym pociągiem pojechałem 
do Lublina, zkąd na gorąco posyłam wam 
to krótkie sprawozdanie:

Na samym wstępie dowiedziałem się, 
że J. E. Główny Naczelnik Kraju zwiedził 

EPIDEMIA
CHOLERA
GUBERNATOR
SZPITAL ŚW JANA
SZPITAL ŚW WINCEN-
TEGO A PAULO
SZPITAL ŻYDOWSKI
  (NOWY)
UL. LUBARTOWSKA
LEKARZE
HIGIENA
NIECZYSTOŚCI
DEZYNFEKCJA
KOMITET 
  CHOLERYCZNY
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BIEDA

Nikołaj Nikołajewicz  
  baron von Medem
Natan Miller
Tetz
Dobrucki
Doliński
Korngold
Majer Lichtenfeld
Halpern
Hersz Ber Margulies
Bernard (Ber)   
  Meyerson
Józef Seidenman
Szwartszar
Kary
Czubaszko

* Nikołaj Nikołajewicz 
baron von Medem 
(1833-1899), w 1892 r. 
pomocnik generał-gu-
bematora warszaw-
skiego ds. administra-
cji cywilnej.

** Wówczas Władimir 
Filipowicz Tchorżew-
ski (ok. 1840–1905), 
gubernator w latach 
1886-1905.

*** Zatem ponownie 
któryś z braci 
Goldszmitów.



110 111

„Izraelita”, nr 39 (30 września 1892), s. 
332.

– Panująca zaraza nie przestaje 
być palącą kwestją dnia w prasie i pu-
bliczności, obawą zjawienia się wroga  
i w murach naszego grodu bezprzestan-
nie trapionej. Dotychczas nieproszo-
ny gość nas omija, i miejmy nadzieję, 
zwłaszcza przy późnej już porze, że ener-
gicznym środkom, stosowanym przez 
władze sanitarne, uda się do wrót nasze-
go miasta plagi nie dopuścić*.

W Lublinie, niestety, i okolicy, zara-
za grasuje wciąż, acz ze zmniejszoną już 
nieco siłą. Wedle dat „Warsz. Dniew”*. 
pod. 13 Września zachorowało na cho-
lerę w gubernji lubelskiej, w obrębie 
obejmującym 101,756 mieszkańców, 
1,207 osób, wyzdrowiało 527, umarło 
378. Przeciętnie wypadało jedno zacho-
rowanie na 84 i jeden wypadek śmierci 
na 338 mieszkańców, co w porównaniu 
do ogniska zarazy w Hamburgu np., 
nie stanowi zbyt wielkiej odsetki. Do-
dać jednak trzeba, że po 13 Września 
epidemja znacznie się tam wzmogła, 
zwłaszcza w samym Lublinie, i codzień 
liczne zabierała ofiary.

Przyczyną tak silnego rozwinięcia 
się tam epidemji upatrują jednozgod-
nie wszyscy sprawozdawcy lekarscy  
w straszliwie zaniedbanych warunkach 
sanitarnych, w jakich uboga ludność 
żydowska, na niezdrowych przedmie-
ściach, w blizkości bagnistej rzeczki, 
żyje***. Korespondent do „Gaz. War.“, roz-
pisując się o tem, dodaje:

„…Władza, celem zapobieżenia złe-
mu, przedsięwzięła wszelkie środki 
ostrożności. Z władzą powinien współ-
działać ogół inteligencji żydowskiej, na 
którą proletarjat żydowski, mimo pew-
nych niechęci, nie patrzy jednak z abso-
lutnem niedowierzaniem. Od inteligencji 
oczekiwać należy gorliwej działalności  
w kierunku zażegnania niebezpieczeń-

ta, szczególniej przed domami Nr. 680 
i 683. Po wyjściu ze szpitala, miejscowy 
felczer energicznie nas dezinfekował 
roztworem kwasu karbolowego. Jadąc 
ze szpitala trafiliśmy na niosących do 
tegoż chorego – był nim jakiś biedny 
Moszek, który od 4 dni włóczył się po 
ulicach bez dachu i chleba. Cztery lekty-
ki sprowadzono z Warszawy. Niesie taką 
lektykę 4 ludzi, płatnych przez komitet 
choleryczny, zatwierdzony na przedsta-
wienie dozoru bóżniczego przez Guber-
natora. W skład komitetu wchodzą: pp. 
Korngold, Lichtenfeld, Halpern, Margu-
lies, Majersohn, Sejdeman, Szwartszar. 
Oprócz tych jest jeszcze kilkunastu 
członków, odbywających dyżury w ap-
tekach dniem i nocą po 6 godzin przy 
asystencji felczera; podają oni pierwszą 
pomoc chorym, pielęgnują ich w czasie 
choroby w mieszkaniach. Oprócz aptek 
pp. Karego i Czubaszki, i w mieszkaniach 
członkowie komitetu dyżurują opatrze-
ni w wino, spirytus, rycynę, ipekakuanę 
i t. p. środki antycholeryczne. W miarę 
dalszych wypadków, zdam wam szcze-
gółowe sprawozdanie.

•

„Izraelita”, nr 38 (23 września 1892), s. 
325.

– Z Lublina donoszą nam o smutnym 
finale, jaki miała praktyka zabobonna 
ożenienia na cmentarzu ubogiej pary, 
celem zażegnania epjdemji. Oto, nowo-
zaślubiona, w kilka dni po swym ślubie 
śród grobów, sama padła ofiarą cholery. 
Nowożeniec stał się jednym z najgorliw-
szych działaczy śród służby cholerycz-
nej.

•
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* Mowa tu o Warsza-
wie.

** Warszawskij 
Dniewnik, ros. 
Dziennik Warszawski, 
rosyjskojęzyczna 
wersja „Dziennika 
Warszawskiego” 
ukazująca się w latach 
1864-1915.

*** Mianem bagnistej 
rzeczki, chyba 
słusznie, określona 
jest tutaj Czechówka.
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„Izraelita”, nr 47 (2 grudnia 1892), s. 
408.

– W Lublinie epidemja wygasła już 
zupełnie. Od miesiąca blizko nie wy-
darzył się ani jeden wypadek świeżego 
zasłabnięcia, a niewielka reszta chorych 
wróciła do zdrowia. Sporadycznie panuje 
jeszcze cholera w niektórych powiatach 
gubernji. O środkach przedsięwziętych 
ku uzdrowotnieniu Lublina piszą do 
„Gaz. War.” między innemi:

„Projektowana przed miesiącem re-
wizja domów obecnie jest już prawie 
na ukończeniu. Wydelegowani do tej 
uciążliwej, a często bardzo nawet nie-
przyjemnej czynności, panowie studenci 
uniwersytetu warszawskiego, w liczbie 
blizko 30, wywiązywali się bardzo gorliwie  
z podjętego zadania, obchodząc wszyst-
kie domy od suteren do poddasza, i zbie-
rając wiadomości i wymiary rozległości 
mieszkań, w stosunku do mieszkających 
w nich osób.

Z powyższej rewizji okazało się, że  
w dzielnicy chrześciańskiej przeludnie-
nia niema, że czystość jest utrzymywana 
średnio, za to dzielnica żydowska nadal 
w takim stanie, jak obecny, pozostawio-
ną być nie może, a to pod grozą nie-
ustających epidemij wszelkiego rodzaju. 
Tymczasowo, nie mogąc usunąć złego 
zupełnie, postanowiono je powstrzymać, 
zmuszając najbardziej niechlujnych loka-
torów do opuszczenia przepełnionych 
mieszkań, gospodarzom zaś, których, 
jako właścicieli de facto doszukać się nie 
można, nakazano opróżnić domy z loka-
torów, aż do czasu wykonania nakaza-
nych przez władze ulepszeń sanitarnych. 
Dla dopilnowania zaś wydanych rozpo-
rządzeń i czuwania nad miastem pod 
względem zdrowotnym, postanowiono 
do wiosny zatrzymać stale w mieście  
w liczbie 5-iu studentów wydziału lekar-
skiego, którzy co tydzień mają się zmie-
niać kolejno i znajdować się do pomocy 

stwa. Przytem pamiętać trzeba, że pół-
środkami niemożna zrobić wiele. W ta-
kich razach najlepszem antidotum jest 
antidotum radykalne.

Odpowiednio do omawianej kwestji 
istnieje jedna tylko droga, prowadząca 
prosto do celu. Drogą tą jest powstrzy-
manie usilne i energiczne ciemnych 
tłumów od gremialnych wycieczek do 
rezydencyj cudownych rabinów. Niech 
inteligencja żydowska wpaja w swych 
niewykształconych współwierców prze-
świadczenie, iż pielgrzymki są w obec-
nej chwili grzechem raczej, niż zasługą 
przed Bogiem, niech stara się wszelkie-
mi siłami powstrzymać ruch, będący 
nie na czasie, a spełni swój obowiązek 
moralny i zasłuży sobie na wdzięczność 
moralną”.

Zwracamy uwagę korespondenta, że 
rada jego jest tym razem zbyteczną; gdyż 
t. z. cudowni rabini, o ile wiemy, wszyscy 
zakazali w tym roku swym zwolennikom 
przyjazdu do nich na święta, i zjazdów  
u nich nie będzie.

Do „Gaz. Pol”. piszą z Lublina między 
innemi:

„…Należy oddać zupełną sprawiedli-
wość inteligentniejszej i zamożniejszej 
części towarzystwa lubelskiego izrael-
skiego, iż dokłada wszelkich usiłowań 
tak dla rozpowszechnienia wśród swoich 
współwyznawców racjonalnych pojęć  
o sposobach walki z epidemią cholerycz-
ną, jak i ulżenia ich niedoli. Starania te 
zaczynają już wydawać dobre owoce“.

– Młodzież żydowska w Lublinie na 
ulicy Lubartowskiej (gdzie był pierwszy 
wypadek cholery), wydaje z własnych 
funduszów biednym po kubku herbaty  
z cukrem i pół funta chleba za 1 kop. 
Gmina żydowska rozdaje po 500 obia-
dów (za 3 k.) dziennie.

•

EPIDEMIA
CHOLERA
HIGIENA
STUDENCI
DZIELNICA 
   CHRZEŚCIJAŃSKA
DZIELNICA 
  ŻYDOWSKA
PRZELUDNIENIE

Mierzyński



112 113

ciągu bardzo krótkiego czasu wyrządzi-
ła dwie krzywdy naszemu szpitalowi. 
Niedawno stanęliśmy przed murami 
szpitala, niosąc szczątki człowieka, któ-
ry chorym przez długi czas oddawał na 
usługi skarby swej bogatej, teoretycznej  
i praktycznej wiedzy lekarskiej; w tym 
tygodniu pożegnaliśmy zwłoki człowie-
ka, który długi szereg lat poświęcał szpi-
talowi niezwykłe zasoby swego uczucia. 
Bo też b. p. Natan Miller nie dla rozgłosu 
i zaszczytów, lecz z potrzeby serca zja-
wiał się zawsze tam, gdzie szło o ulże-
nie cierpieniom, o pomoc nieszczęściu. 
Jeszcze przeszło 30 lat temu założył on 
tutaj ochronę dla sierot żydowskich, 
stworzywszy ten przytułek dla niedoli, 
nietylko myślą, lecz i czynem, gdyż sam 
osobiście zbierał po suterenach kwali-
fikujące się do ochrony sieroty, wciąż 
dalej dbał gorliwie o rozwój tej pożytecz-
nej instytucji i obecnemu opiekunowi 
ochrony, czcigodnemu p. Seidenmanowi, 
radą i czynem dopomógł do otwarcia 
dodatkowego oddziału dla starców. B. 
p. Natan Miller był także jednym z głów-
nych inicjatorów założenia szkoły, która 
kształci już trzecie pokolenie biednych 
dzieci żydowskich. Lecz szczególną czu-
łością otaczał nieboszczyk zawsze cho-
rych. Będąc przedtem członkiem rady 
szpitalnej, od roku 1870 piastował god-
ność opiekuna szpitala żydowskiego. Że 
nie był to opiekun, formalnie traktujący 
swoje obowiązki i ograniczający się na 
zaglądaniu od czasu do czasu do szpitala 
i podpisywaniu podsuwanych papierów, 
mogą poświadczyć ci jego znajomi, któ-
rzy wracając nieraz zimową porą późną 
nocą z zabawy towarzyskiej, spotykali b. 
p. Natana Millera, wracającego ze szpita-
la, a zapytany o przyczynę tak spóźnionej 
wizyty, odpowiadał, że musiał odwiedzić 
ciężko chorego, nad którym lekarz ka-
zał rozciągnąć szczególną opiekę, lub że 
chciał dowiedzieć się, czy nie potrzebuje 
pomocy jakiejś chory, któremu poprzed-

d-ra Mierzyńskiego, inspektora urzędu 
lekarskiego i p. gubernatora”.

•

„Izraelita”, nr 24 (23 czerwca 1893), s. 
204.

– Z Lublina, stan zdrowotny w naszem 
mieście, który zeszłej jesieni w sposób tak 
opłakany został zakłócony, nie pozosta-
wia obecnie nic do życzenia; pomyślnym 
jest on również w dzielnicy żydowskiej, 
do czego niemało się przykłada kuchnia 
tania, a raczej bezpłatna, dla biedaków 
założona, z 250 bowiem obiadów, wyda-
wanych codziennie, 100 tylko daje się za 
opłatą po 3 kopiejki, reszta zaś darmo. Ze 
szczerem przytem zadowoleniem zazna-
czyć należy, że ofiarność naszych współ-
wierców zabezpieczyła dobroczynną tę 
ze wszechmiar instytucję na czas dość 
długi jeszcze. Oby tylko nie osłabły dobre 
chęci i energja pań i panów, opiekujących 
się czynnie tym zakładem. Nieco kłopotu 
przysparza zarządowi kuchni właściciel 
domu, w którym się ona mieści; zapo-
zwał on bowiem o zapłacenie komorne-
go, którego z gotowych zasobów kuchni 
nie można było na razie zapłacić, i zażą-
dał eksmisji z lokalu. Czyn ten człowieka 
b. bogatego wywołał nietylko pomiędzy 
jego spółwiercami, ale i śród ludności 
chrześcjańskiej oburzenie.

•

„Izraelita”, nr 14 (5 kwietnia 1895), s. 
114.

Lublin, 27 Marca 95 r.
Ciszę jednostajnego życia naszej gmi-

ny żydowskiej, rzadko zasługującego 
chociażby na najkrótszą wzmiankę kro-
nikarską, w ostatnich czasach, niestety, 
zbyt często przerywa… śmierć.

Nieubłagana ta konieczność w prze-

ZDROWIE
KUCHNIA LUDOWA
BIEDA
DOBROCZYNNOŚĆ
CHRZEŚCIJANIE

SZPITAL ŻYDOWSKI   
  (NOWY)
OCHRONA
SZKOŁA 
  ELEMENTARNA
BIEDA

Natan Miller
Józef Seidenman
B. W. 

„Izraelita”, nr 17 (3 maja 1895), s. 141.

– Do „Wieku” piszą z Lublina:
Żydzi cywilizowani tutejsi, pozbawie-

ni oddzielnej dla siebie synagogi, mieli 
zamiar kupić od p. Makowskiego jego te-
atrzyk, znajdujący się przy ulicy Jezuickiej, 
i przerobiwszy go odpowiednio, urządzić 
w nim synagogę. Przeciw temu projekto-
wi wystąpił „Przegląd Katolicki” z zasady, 
że teatrzyk znajduje się w pobliżu kościo-
łów katedralnego i podominikańskiego,  
a w pobliżu świątyń chrześcjanskich bóż-
nice, na zasadzie istniejącego prawa, bu-
dowane być nie mogą. Protest „Przeglą-
du Katolickiego” powtórzył „Warszawski 
Dniewnik”, a za nim tutejszy urzędowy 
dziennik gubernialny i zdaje się, że obawy 
już oto nie ma, ażeby z teatrzyku stała się 
bóżnica. Żydzi postępowi muszą szukać 
innego miejsca, przede-wszystkiem zaś 
pieniędzy na budowę, czego nie mają, bo 
na wypłatę bez solidarnego zobowiąza-
nia się i solidarnego czyjegoś poręczenia 
własnym majątkiem, nikt nieruchomości 
nie sprzeda.

•

„Izraelita”, nr 2 (8 stycznia 1897), s. 20.

Z każdym dniem dotkliwiej uczuwać 
się daje brak w mieście naszem „dam-
skiego stowarzyszenia niesienia pomocy 
biednym położnicom” bądź w ofiarach 
pieniężnych, bądź w naturze, na wzór 
podobnych instytucji, istniejących nawet 
w mniejszych miastach i miasteczkach 
Królestwa.

Mamy nadzieję że damy tutejsze ze-
chcą nareszcie pomyśleć, aby jak naj-
prędzej przyjść z pomocą tym biednym 
nieszczęśliwym matkom, pozbawionym 
wszelkiego wsparcia w tak niebezpiecz-
nem położeniu. Oby tylko nie chciały 
pójść za przykładem założycieli tutejsze-
go stowarzyszenia subjektów, które po 

niego dnia zrobiono ciężką operację.  
Znana gotowość nieboszczyka do nie-
sienia pomocy wyrobiła mu u biedaków 
urząd obrońcy wszelkiego nieszczęścia. 
Gdy jakaś biedna przekupka przez nie-
znajomość przepisów policyjnych, z ca-
łym swoim dobytkiem – koszem jabłek, 
lub śledzi, dostawała się do policji, krewni 
jej wnet biegli do „reb Nute”, który śpie-
szył wytłumaczyć nieszczęśliwą; gdy jakiś 
tragarz pod swoim ciężarem padał na 
ulicy zemdlony, pędzono zaraz po po-
moc do „reb Nute”. Niżej podpisany sam 
słyszał, jak biednej żydówce, gdy dowie-
działa się o śmierci nieboszczyka, mimo 
woli wyrwały się słowa „cóż my zrobimy, 
wszak on nam obiecał, że postara się, aby 
w tym roku dla nas biedaków mąka na 
macę nie była tak drogą!”. Słowa te, wy-
rzeczone jakby tonem pretensji i żalu, 
najlepiej dowodzą, jak gorliwie niebosz-
czyk nawet w ostatnich czasach, pomi-
mo swoich przeszło 70 lat, zajmował się 
wszelkiemi sprawami biednych i cier-
piących. Teraz, kiedy człowiek zazdrości 
swemu bliźniemu nawet ciężką pracą 
zdobytego rubla, gniewając się, że ten ru-
bel w obcą wpadł kieszeń, obojętność dla 
niedoli usprawiedliwiamy walką o byt, 
ciężkiemi warunkami materjalnemi. Lecz 
przykład takiego człowieka, jak b. p. Na-
tan Miller, który bardzo często borykał 
się z kłopotami materjalnemi, a jednak 
zawsze odczuwał cudze cierpienie, zada-
je kłam powyższemu usprawiedliwieniu. 

Cześć przeto pamięci człowieka, któ-
rego wędrówka życiowa, po bezstronnem 
nad nią zastanowieniu się, budzi wiarę  
w bezwarunkowe istnienie lepszych pier-
wiastków duszy ludzkiej!

B. W. 

•
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ra ze szczerym liryzmem i prawdziwym 
wdziękiem oddała rolę „Mani”, Roza 
Seid., figlarna subretka „Zuzia” i Klara Seg. 
w roli „Bogackiej”.

W części koncertowej lwia część okla-
sków przypadła w udziale pannie Krakow-
skiej, znanej już z kilkakrotnych występów 
w Stow. Subjektów i Tow. Muzycznem 
skrzypaczki.

Publiczność zachwycona pięknem 
wykonaniem „Legendy” i „Oberka” Wie-
niawskiego domagała się wciąż nowych 
dodatków. Po zatem przyjęła udział  
w koncercie panna Cukier (fortepian)  
i chwilowo bawiący w mieście naszem dr. 
Lewin (śpiew)***. – Dochód brutto wynosi 
rs. 600, wydatki około 200, pozostaje więc 
do podziału dość pokaźna kwota – 400 
rubli z górą. Nadspodziewanie pomyśl-
ny rezultat materjalny da możność, po 
przeznaczeniu odpowiednich wsparć dla 
biednych na opał i dla uczniów na wpisy, 
przyjść z pomocą kilku przyzwoitym lecz 
podupadłym rodzinom miejscowym.

L. 

•

„Izraelita”, nr 18 (14 maja 1897), s. 192.

Lublin, w kwietniu.
Dziwna ospałość, dziwny indyferen-

tyzm panuje wśród inteligencji tutejszej, 
która co prawda nigdy się nie odznacza-
ła zbytnią ruchliwością i dbałością o los 
uboższej klasy. Przed kilkoma jednakże 
laty, pod wpływem cholery, która się 
w mieście naszem srożyła, inteligencja 
ta, porzuciwszy fochy arystokratyczne, 
złączyła się z klasą średnią dla wspól-
nego niesienia pomocy. Założono więc 
aż cztery komitety choleryczne, tanią 
kuchnię, herbaciarnię i ochronkę dla sie-
rot pocholerycznych, wyjątkowo dobrze 
prowadzoną dzięki dyżurom naszych 
pań i panien, które prawdziwie matczyną 
opieką otaczały biedne sieroty. Urządzo-

trzechletnim śnie letargicznym, dopiero 
się teraz budzić poczyna i przybiera na-
reszcie ku ogólnemu zadowoleniu kształ-
ty rzeczywistości. 

– Na odbytych wyborach Kasy Po-
życzkowej Przemysłowców Lubelskich 
wybrano pomiędzy innymi powszechnie 
szanowanego w mieście naszem spól-
wiercę, p. Juljusza Glücksmana.

– Za inicjatywą i staraniem pań: dro-
wej Arnsztajn* i adwokatowej Warman** 
w dniu 9 Stycznia odbędzie się koncert 
wraz z przedstawieniem amatorskiem, 
na którego program składają się dwie 
oryginalne komedyjki: „Stryj przyjechał” 
i „Tatuś pozwolił”. Piękny cel, – opał dla 
biednych i wpisy dla uczniów – i nader 
zajmujący program wieczoru obudzi 
chyba żywe u nas zainteresowanie.

J. G. 

•

„Izraelita”, nr 3 (15 stycznia 1897), s. 
29-30.

Lublin w grudniu.
– W sobotę dnia 9 stycznia dzię-

ki szlachetnym zabiegom inicjatorki, 
d-rowej Arnsztajnowej, odbyło się tu  
w teatrze p. Makowskiego przedstawie-
nie amatorskie wraz z koncertem, które 
wielkie zainteresowanie wzbudziły wśród 
inteligencji tutejszej, tak żydowskiej, jak  
i chrześcijańskiej. Bilety zostały rozprze-
dane na kilka dni przed przedstawie-
niem, na sali panowało wielkie ożywienie 
(objaw nader rzadki w sennem naszem 
mieście), oklaskom i wywoływaniom 
końca prawie nie było, – bo też gra ama-
torów i amatorek nie pozostawiała nic do 
życzenia. Z werwą i zapałem odegrano 
kom.: „Stryj przyjechał” i „Tatuś pozwolił” 
a jeżeli czem, to stanowczo pochwalić się 
może Lublin inteligentnemi i zdolnemi 
amatorkami. Na szczególne wyróżnienie 
zasługują: panny: Cecylja Glücks…, któ-

* Tj. Franciszki 
Arnsztajnowej.

** Perla (Pola) 
Endelman Warman, 
żona Bolesława 
Warmana.

*** Prawd. Gerszon 
Lewin (1867-1939), 
pochodzący z Lublina 
ftyzjatra, działacz 
społeczny i pisarz, 
autor szeregu dzieł  
z dziedziny medycyny 
oraz m.in. wspomnień 
Dos buch fun majn 
lebn. Frilings johren in 
Lublin (jid. Księga 
mojego życia. 
Dziecięce lata  
w Lublinie), Warszawa 
1937. 
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halnej”, w miejscu niewłaściwem i nie od-
powiedniem.

Słowem – nic się tu nie robi i ludzie 
u nas, stosując się do przypowieści Gre-
ków, „żyją tak, aby nikt nie czuł, że byli 
na świecie”.

Dziwnie pojmuje u nas większość 
obowiązki obywatelskie. Jeżeli coś urzą-
dzicie – powiadają  – chętnie należeć 
będziemy do składki, ale krzątać się, dzia-
łać… a to nam po co, na co? żeby nas po-
tem wyśmiano, obgadywano?…

Przyczyną zastoju jest również kom-
pletny brak łączności; każdy żyje tu dla 
siebie i pomny na swe pochodzenie lub 
stanowisko, rzadko zniży się do człowie-
ka mniejszej pozycji.

Wogóle wygląda na to, jak gdyby tyl-
ko epidemja była w stanie zachęcić nas 
do szerszej działalności. A wszak o bo-
dziec taki nietrudno! Bo choć wszystko 
śpi u nas – nędza jednak nie spi i niczem 
nie wstrzymywana i nie zażegnywana 
wzrasta co raz bardziej i bardziej, szerząc 
fanatyzm, zepsucie i… chorobę.

H. L.*

•

„Izraelita”, nr 22 (4 czerwca 1897), s. 
218.

– Lublin. Korespondent „Now. Wr”.  
z Lublina opisuje scenę następującą, 
której miał być świadkiem naocznym:  
W hotelu Wiedeńskim** stanął agent 
londyńskiego Tow. biblijnego***, rozpo-
wszechniający księgi Nowego Testamen-
tu w języku hebrajskim wśród ludności 
żydowskiej. Tłum fanatyczny porywał 
podawane mu książki, darł je i deptał lub 
zbierał egzemplarze podarte w celu ich 
spalenia. Gdy którykolwiek ze zgroma-
dzonych otwierał książkę, wydzierano 
mu ją i miotając nań obelgi, odpędzano 
go od hotelu. Korespondent przypisuje 
ciemny fanatyzm ludności żydowskiej 

no po za tem dwa koncerty amatorskie 
dla biednych, zaczęto krzątać się około 
założenia nowych instytucyj filantropij-
nych, słowem, przebudzono się nareszcie 
ze snu leniwego i z bezczynności. Lecz 
cóż? cholera przeminęła, a komitety zo-
stały zniesione; ochronkę dla braku fun-
duszów zamknięto, a sieroty rozpuszczo-
no na cztery wiatry; zamknięto również 
tanią kuchnię i herbaciarnię, pomimo, że 
instytucje te są u nas wprost niezbędne; 
piękne projekty, niewprawione w ram-
ki czynu, pierzchły jak bańki-mydlane… 
i obecnie Lublin śmiało pochwalić się 
może, że, będąc największem po Warsza-
wie gubernijalnem miastem w kraju i li-
cząc kilkanaście tysięcy mieszkańców ży-
dów, – nie posiada pomimo to ani jednej 
instytucji dobroczynnej (nie bierzemy 
naturalnie pod uwagę od lat niepamięt-
nych istniejącej ochrony i Talmud-tory, 
która pozostawia zresztą bardzo wiele do 
życzenia). Nie mamy więc towarzystwa 
dobroczynności, pomimo że podobna 
organizacja chrześcjańska w mieście na-
szem istnieje. Nie mamy dobrze zorga-
nizowanego chederu, pomimo że brak 
ten każdemu mocno uczuwać się daje 
Nie mamy damskiego stowarzyszenia 
niesienia pomocy biednym położnicom, 
pomimo że podobne organizacje istnieją 
w wielu małych nawet miasteczkach. Nie 
mamy domu noclegowego, ani instytutu 
dla moralnie zaniedbanych dziewcząt, 
pomimo że podobne zakłady chrześ-
cjańskie są w naszem mieście; nie mamy 
wreszcie taniej kuchni, herbaciarni, ani 
stowarzyszenia subjektów, koło urządze-
nia którego krzątają się już lat kilka, lecz 
tak jakoś leniwie i nieudolnie.

Od lat już kilkunastu inteligencja na-
sza nosi się z projektem wybudowania 
dla siebie synagogi; zamierzano w tym 
celu przerobić teatrzyk Makowskiego… 
lecz projekt ten pozostaje dotychczas 
w dziedzinie marzeń nieziszczonych,  
a synagoga mieści się wciąż w „izbie ka-

* Henryk Lew.

** Hotel mieścił się 
przy ul. Królewskiej 13 
w pałacu Ordynackim. 

*** Chodzi tu być może 
o Misję Barbikańską 
wśród Żydów, 
organizację związaną 
z Kościołem Anglikań-
skim, której celem 
było nawracanie 
Żydów na chrześcijań-
stwo.

TOW. BIBLIJNE
PROTESTANCI
NOWY TESTAMENT
JĘZYK HEBRAJSKI
EWANGELIZACJA
CHEDER



116 117

jaka w mieście naszem panuje, i t. p. Ale 
zdaniem mojem, to nietylko nie uspra-
wiedliwia bezustannej senności naszej 
inteligencji, lecz tembardziej natchnąć ją 
powinno do usilnej pracy społecznej, do 
ulżenia, albo przynajmniej do krzątania 
się około przyjścia z pomocą nędzy, któ-
ra wzrasta u nas prawie z dniem każdym.

Niema tu potrzeby myśleć nad tem, 
co podsunąć inicjatywie społecznej i in-
dywidualnej. Wszystko by się zdało, coby 
tylko ulżyć, lub jakąkolwiek korzyść ma-
terjalną, czy moralną, przynieść mogło 
naszej uboższej klasy, która stanowczo 
słuszną może mieć pretensję do inteli-
gencji za jej obojętność. Mogę jednakże 
wskazać, co byłoby najpotrzebniejszem, 
co jest na razie do zrobienia.

Prawdziwą plagą Lublina są tysiące 
żebraków, od których wprost odpędzić 
się niepodobna. Z właściwem im natręc-
twem łażą po sklepach i mieszkaniach, 
roznosząc w fałdach i łatach podartego 
ubiania zarazki chorób zakaźnych, a jak 
obecnie, przyczyniając się do szerzenia 
panującej u nas szkarlatyny. Według 
obliczeń naszych (kilku wybitniejszych 
kupców miejscowych i moich) wypa-
dło, że żebracy kosztują naszą ludność 
żydowską do 5000 rubli rocznie. Wziąw-
szy pod uwagę, że z tej dość poważnej 
sumy korzysta zaledwie mała garstka 
prawdziwie potrzebujących, gdyż po-
między żebrakami obecnymi jest wielu 
takich, którzyby oddawać się mogli pra-
cy; wziąwszy dalej pod uwagę, że żebracy, 
wnoszący do domów brud i mikroby za-
raźliwe, są najmniej pożądanymi gośćmi 
w sklepach i mieszkaniach, wreszcie, gdy 
zauważymy jeszcze, że żebranina i prote-
gowanie jej są najmniej etycznemi, doj-
dziemy łatwo do wniosku, że założenie 
Stowarzyszenia Przeciwżebraczego jest 
wprost niezbędnem. Gdyby towarzystwo 
przynosiło połowę tylko tej sumy, którą 
żebracy rocznie kosztują, możnaby za-
łożyć domy zarobkowe, na utrzymywa-

wpływowi chederów, i sądzi, że należy 
rozciągnąć nad niemi ścisłą kontrolę in-
spektorów szkolnych, których ilość może 
być zwiększoną.

•

„Izraelita”, nr 36 (10 września 1897), s. 
345.

Lublin, w Sierpniu.
Gdy korespondenci z naszego miasta 

do pism ogólnych wołają w zachwycie, że 
ostatniemi czasy „życie u nas silniejszem 
tętnem pulsować zaczyna”, że „bardziej, 
niż poprzednio śledzimy sprawy krajowe 
i miejskie” i że „nęcić nas zaczyna praca 
nad dorobkiem cywilizacyjnym” – zmu-
szony jestem przestrzedz i zaznaczyć, 
że słowa te nie odnoszą się bynajmniej 
do ludności żydowskiej naszego miasta, 
która nic, ale to nic nie czyni dla postępu  
i pod tym względem, jeżeli się tylko nie 
cofnęła wstecz, to stanowczo nie zrobiła 
kroku naprzód.

Nie mamy dotychczas ani jednej nie 
mówię już, należytej, ale przynajmniej 
jakiej takiej szkoły elementarnej, która-
by zastąpić mogła stojące niżej wszelkiej 
krytyki chedery; nie mamy niezbędnych 
warsztatów rzemieślniczych, nie mamy 
Towarzystwa Dobroczynności, ani do-
mów zarobkowych, ani możliwej przy-
najmniej Talmud-tory… Dość powie-
dzieć, że w największem po Warszawie  
w Królestwie mieście gubernialnem nie-
ma ani jednej instytucji filantropijnej 
żydowskiej. A wszystko dla tego, że brak 
nam tu ludzi, którzyby sami posiadali 
inicjatywę i potrafili w innych obudzić 
energję, że przebywamy tu w atmosferze 
niedołęztwa i niezaradności i opuszcza-
jąc ręce, czekamy chyba tylko na przyby-
cie Mesjasza.

Dla usprawiedliwienia swej bezczyn-
ności powołują się u nas często na warun-
ki ekonomiczne i na wyjątkową nędzę, 
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zbadałem na miejscu, wszyscy właściciele 
szynków, z małym wyjątkiem, pomimo 
przypisywanej im „przedsiębiorczości fał-
szu i inicjatywy oszustwa”, żyją z dnia na 
dzień, zaledwie mogąc wyżywić rodziny 
swoje. Co teraz poczną? czem się zajmą? 
– odpowiedź na to nie łatwa.

Słyszałem, że noszą się u nas z zamia-
rem kolonizacji biednych szynkarzy. Czy 
z tej mąki będzie chleb, nie chcę przesą-
dzać. W każdym razie pożądanem byłoby 
szczersze zajęcie się tą sprawą i powoła-
nie do życia organizacji, któraby umożli-
wiła jej rozwój. Najodpowiedniej byłoby, 
ażeby sprawą tą zajęli się okoliczni oby-
watele żydzi, a jest ich dość spora garst-
ka. Z posiadaczy większych majątków 
ziemskich wyliczyć możemy: p. Tadeusza 
Weisberga w Kalinówce, p. Jakóba Habe-
ra w Czerninie, p. Weisberga w Abramo-
wicach, p. Welczera w Sieprawicach, p. 
Jermulowicza w Hańsku, p. Marguliesa  
w Tarzymiechach, p. Endelmana w Sach- 
ryniu, p. Niemcewicza w Rożkach, i in-
nych. P. Braff, właściciel Czechówki, obec-
nie 17 włókowy** majątek rozparcelował 
pomiędzy 30 rodzin włościańskich.

Tylko obywatele-żydzi, jako najbardziej 
ze sprawą tą obeznani, mogliby wielkie  
w danym razie położyć zasługi… Ale to nie 
tylko od nas zależy, niestety… Oby projekt 
nie pozostał tylko – projektem!

H. Lew

•

„Izraelita”, nr 42 (29 października 
1897), s. 410.

Z Lublina donosi nam p. B. W., że dwa 
tygodnie temu, w sobotę, ogłoszono urzę-
downie we wszystkich bóżnicach tamecz-
nych, iż żydówki mogą znaleźć zajęcie  
w składach monopolu. Zgłosiła się wielka 
ilość kandydatek, które będą myć butelki 
i nalepiać etykiety. Zarabiać będą do 2 rs. 
tygodniowo.

nie których suma ta byłaby najzupełniej 
wystarczającą, zwłaszcza, jeżeli do tego 
doliczymy jeszcze dochód, jaki warsztaty 
takie przynosić mogą rocznie. Nie będę 
się dłużej rozwodził nad tem, – ile mo-
głaby instytucja taka przynieść korzyści, 
że tylko wtedy prawdziwa nędza i ubó-
stwo znajdą należytą opiekę i pomoc, że 
wpłynęłoby to na umoralnienie uboższej 
ludności, – zaznaczę tylko, że w razie 
potrzeby stwierdzić mogę cyframi, że za-
łożenie i utrzymywanie domów zarobko-
wych i stow. przeciwżebraczego jest pod 
każdym względem rzeczą łatwą, bardzo 
łatwą!

Inicjatywa prywatna spoczywa u nas 
w stanie głębokiej, nieprzerwanej senno-
ści, a sprawy nasze publiczne dźwigają 
się same, mocą tradycji, bez niczyjego 
przewodnictwa. Ospałość i niezaradność 
doszła do tego stopnia, że nie stać nas 
było na utrzymywanie przy życiu tak nie-
zbędnej u nas taniej kuchni i herbaciarni, 
pomimo, że ta ostatnia kosztować po-
winna rocznie maksymalnie 200 rubli. In-
stytucje te zamknięte zostały nie dla bra-
ku funduszów, lecz dla braku człowieka, 
któryby się niemi interesował i opieko-
wał. Bo inteligencja nasza, czyli tak zwana  
u nas „arystokracja” i „gwirowie”*, z prze-
łożonymi gminy na czele, zobojętnieli 
zupełnie dla spraw społecznych i tylko 
w wyjątkowych wypadkach zdobywają 
się na… głębokie westchnienie. A nędza, 
nieczuła wcale na czule westchnienia, 
hasa sobie dowolnie i nie znajdując żad-
nej tamy i przeszkody, wzrasta coraz bar-
dziej i bardziej.

Jednym z doskonałych warunków, 
sprzyjających rozwojowi tej nędzy, bę-
dzie stanowczo wprowadzenie monopo-
lu wódczanego. Wszystkich w mieście na-
szem zakładów wódczanych – 163, z tych 
żydowskich – 90, a mianowicie: dystylar-
nia 1, miodosytnia 1, handli win 12, ba-
warji, czyli szynków z prawem sprzeda-
ży tylko na miejscu 8, szynków 73. O ile 

* jid. bogacz (גביר).

** Włóka – dawna 
miara powierzchni,  
w drugiej poł. XIX w. 
odpowiadająca 30 
morgom, czyli ok. 16,8 
ha.

MONOPOL 
KOBIETY
PRACA
  

Na następnych 
stronach drzeworyt 
sztorcowy M. 
Różańskiego Targ  
w Lublinie na 
podstawie pracy 
Aleksandra Gierym-
skiego, „Tygodnik 
Illustrowany”, nr 220, 
1887.
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łożnicom, ale i to istnieje więcej w teorji, 
przychód bowiem jego rzadko bywa 
wyższy nad zero. Mamy Talmud-Torę, do 
której uczęszczają dzieci chyba po to tyl-
ko, ażeby melamedzi mieli kogo prowa-
dzić do położnic dla odmawiania „Hama-
łach hagoel”**… Wykłady hebrajskiego są 
tu niżej wszelkiej krytyki, przedmiotów 
świeckich wykłada nauczyciel nie znający 
żargonu, nie może przeto rozumieć dzie-
ci, ani też one jego rozumieją; w każdym 
razie dwugodzinny wykład dziennie dla 
kilkuset dzieci jest stanowczo niewystar-
czający.

Ostatniemi czasy krzątać się zaczęto 
koło zorganizowania jakiegokolwiek ko-
mitetu, który miałby na celu szerzenie 
oświaty i niesienie pomocy materjalnej 
biednej klasie ludności. Czy mamy tu do 
czynienia z faktycznem przebudzeniem 
się, czy też jest to tylko senne marudze-
nie – czas pokaże. W każdym razie „Ut 
desint vires, tamen laudanda est volun-
tas”***, zwłaszcza, że zaznaczyć możemy 
już pewien zaczątek pracy pozytywnej. 
Oto kółko pań, z panią F. i adwokatową 
W.**** na czele, zebrało już fundusz na za-
łożenie herbaciarni. O korzyściach z po-
dobnego zakładu i usługach, jakie odda 
biedakom, zwłaszcza teraz, gdy zima za 
pasem – zbyteczna się rozpisywać.

W końcu – zapytanie pod adresem 
zarządu bezpłatnej szkoły dwuklasowej. 
Dlaczego zniesione zostały wykłady he-
brajskiego i historji żydów? Czy zarząd 
szkoły uważa przedmioty te za zbyteczne 
dla chłopców żydowskich?

Wszak o nauczyciela u nas znowu nie 
tak trudno i nie bardzo by to obarczyło 
budżet szkolny…

H. Lew

•

„Izraelita”, nr 46 (26 listopada 1897), 
s. 449-450.

Lublin w Listopadzie.
W ubiegłe święta tutejsza czeladź 

krawiecka ofiarowała bóżnicy „Sepher
-Torę”*, co ją kosztowało kilkaset rubli. 
Jakkolwiek założenie szkółki, herbaciarni, 
lub czegoś podobnego, nie jeden może 
uważałby za rzecz pożyteczniejszą, tem 
niemniej ofiara ta jest objawem nader 
sympatycznym, jako dowód, że mło-
dzież ta poczuwa się do jakiejś ofiarności  
i przez cały rok składa ciężko zapracowa-
ny grosz do grosza, aby się w końcu módz 
zdobyć na zakupienie świętości. Jakże 
wygląda wobec tego nasza inteligencja, 
która śpi sobie po dawnemu, a zwłaszcza 
nasi „gwirowie”, którzy, gdy idzie o za-
łożenie najsympatyczniejszej instytucji, 
gotowi zawsze wykręcić się sianem, albo 
najwyżej dwuzłotówką!

Nie brak u nas coprawda jednostek 
prawdziwie inteligentnych, nie brak ludzi 
dobrej woli, lecz szlachetne ich dążności 
i dobre chęci paraliżuje ogólna apatja, 
brak współczucia, kaprysy jednostek  
i wszechwładna u nas plotka. W najczyst-
szej sprawie gotowi upatrywać prywatę, 
w najcalszem – dziurę. Brak tu organizacji 
jakiejkolwiek, któraby czuwała nad spra-
wami miejscowemi. Lublin, liczący do 30 
tysięcy ludności żydowskiej, nie może się 
dotychczas zdobyć na żadną instytucję 
dobroczynną. „Gwirowie” nasi, z małym 
wyjątkiem, to zera moralne i umysłowe  
i zdobywają się na ofiarność raz tylko 
i to nie za życia, ani z własnej woli, lecz 
wtedy, gdy gmina – nawiasowo mówiąc, 
zupełnie słusznie – nie chce ich chować 
bez większej jakiej na rzecz gminy ofiary.

Inteligencja zniechęcona brakiem po-
parcia materjalnego opuściła ręce, a nę-
dza, czując się jak u siebie w domu, pano-
szy się coraz bardziej i używa całą piersią.

Prawda – mamy damskie Stowarzy-
szenie niesienia pomocy biednym po-
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Franciszka 
  Arnsztajnowa
Perla (Pola) Endelman   
  Warman
Henryk Lew

* Zwój (rodał) Tory.

** Modlitwa zaczerp-
nięta z Ks. Rodzaju 
(48:16), tradycyjnie 
odprawiana przez 
dzieci przed snem: 
„Anioł, który wybawił 
mnie od wszelkiego 
złego, niech błogosła-
wi tym chłopcom  
i niech trwa wśród 
nich imię moje i imię 
ojców moich, 
Abrahama i Izaaka,  
i niech się zaroi od 
nich ziemia!”.

*** łac. chociaż brakuje 
sił, trzeba pochwalać 
chęci.

**** Arnsztajnowa  
i Warmanowa. 

należy za najudatniejsze ze wszystkich 
dotychczasowych, jakie miejsce miały  
w Lublinie, – za co też należy się wdzięcz-
ność organizatorom i amatorom, którzy 
po za trudnościami czysto technicznemi 
zmuszeni byli walczyć z nietyle silną, ile 
niesmaczną opozycją, która wystąpiła  
z całym zapasem plotek i anominów.

Fundusz z przedstawienia przezna-
czony został na założenie w Lublinie 
warsztatów tkackich dla młodzieży ży-
dowskiej i złożony w kasie przemysłow-
ców li tylko na cel powyższy. Wybrano 
pozatem komitet z 13 osób złożony, ma-
jący na celu zebranie potrzebnego fun-
duszu. Komitet ten złożony z przedsta-
wicieli miejscowej inteligencji, opracował 
także projekt założenia udziałowej fabry-
ki płótna, której personelem roboczym 
mają być tylko żydzi. Instytucja ta ma na 
celu zwrócenie żydów do pracy produk-
cyjnej rękodzielniczej.

Szkic projektu podam w jednym z li-
stów następnych.

N. 

•

„Izraelita”, nr 11 (18 marca 1898), s. 
114-115

B. p. H. Najmanowicz.
Publicystyka żydowska poniosła 

dotkliwą stratę przez zgon p. Naftali 
Jehuda (Hirtz) Najmanowicza, znane-
go pod pseudonimem Hanejtz. B. p. H. 
Najmanowicz był rodem z Zawichostu, 
pochodził z rodziny zacnej i inteligent-
nej, a talmudyczne wychowanie w sfe-
rze ortodoksyjnej uposażyło go w zasób 
wiedzy judaistycznej i źródłowego ludo-
znawstwa, dzięki któremu mógł zostać 
później wybitnym pisarzem ludowym. 
Zmarły spędził długi szereg lat w Lu-
blinie, zkąd posyłał korrespondencje 
do „Izraelity” oraz zasilał stale pisma 
polskie miejscowe, a od czasu do czasu  

„Izraelita”, nr 49 (17 grudnia 1897), s. 
478.

Po długoletnim pobycie w Monach-
jum i innych centrach sztuki, i długiej 
podróży po Azji i Ameryce, przedsię-
wziętej w celach przygotowania illustra-
cyj do wydawnictw Harpera* w New 
Yorku, przybył do Warszawy i osiadł tu 
na czas dłuższy p. Saul Wahl**, artysta-
malarz, rodem z Lublina, uczeń Matejki,  
i wychowaniec akademji monachijskiej. P. 
W. maluje portrety i obrazy historyczne.

•

„Izraelita”, nr 3 (21 stycznia 1898), s. 
30.

Lublin w styczniu.
Z inicjatywy pani Fr. Arnsztajnowej 

grono inteligencji miejscowej urządziło 
d. 8 stycznia przedstawienie amatorskie 
wraz z koncertem na cel dobroczynny. 
Amatorowie odegrali dwie jednoaktów-
ki: „Pomyłkę pana Lambineta” i dowcip-
ną komedyjkę oryginalną Abrahamowi-
cza i Ruszkowskiego „Nowa Francillon”, 
zbierając sute i zupełnie zasłużone okla-
ski za dobrą grę i niemniej dobre chęci.

Na szczególne jednakże wyróżnienie 
zasługuje gra panny Cecylji Glück., która 
z prawdziwym artyzmem odegrała trud-
ną rolę Wandy, i panny Heleny Ros., która 
z wdziękiem odtworzyła filuterną postać 
Zuzi.

W części koncertowej przyjęli udział: 
wiolinistka p. Krakowska, wiolonczelist-
ka p. Gromska, pianistka p. St, i p. Lew, 
który wypowiedział kilka monologów. 
Koncertantów publiczność przyjmowała 
owacyjnie.

Dochód brutto wynosi około 600 ru-
bli, netto – z górą 400.

Wogóle przedstawienie jak pod 
względem artystycznym tak pod wzglę-
dem dochodu, jaki przyniosło, uważać 

MALARZ

Saul Wahl

* Chodzi o istniejące 
do dziś pismo 
„Harper's Magazine”; 
ten sam wydawca 
odpowiedzialny jest 
za pismo modowe 
„Harper's Bazaar”. 
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H. NAJMANOWICZ

** Pod tym nazwi-
skiem, przywodzącym 
na myśl słynnego 
króla Polski na jedną 
noc (1541-1617), 
rzeczywiście krył się 
XIX-wieczny artysta  
i uczeń Matejki. Wahl 
(ur. 1864, być może  
w Lublinie) na jeden  
z konkursów malar- 
skich, jak się zdaje, 
wysłał cudzą pracę, co 
było wtedy niejakim 
skandalem i zraziło 
Matejkę do Żydów. 
Więcej o Wahlu zob. 
Pamiętnik Towarzy-
stwa Przyjaciół Sztuk 
Pięknych w Krakowie 
1854–1904 E. Swiey- 
kowskiego, s. 302-303 
(Kraków 1905).
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sercach – zaszczytną i bolesną pamięć 
sumiennego, niestety, przedwcześnie 
zgasłego pisarza. Cześć jego pamięci!

•

„Izraelita”, nr 19 (20 maja 1898), s. 
206-207.

Lublin w maju.
Dnia 25 miesiąca marca r. b. zasnęła  

w Bogu jedyna w mieście naszem insty-
tucja, utrzymywana ze składek dobro-
wolnych, – herbaciarnia, którą zamknię-
to z powodu zbliżającego się lata.

Wydawanie chleba i herbaty, teraz 
zwłaszcza, wobec, nadzwyczajnej dro-
żyzny, byłoby również pożytecznem  
i potrzebnem, lecz niechaj się biedacy 
pocieszają nadzieją, że herbaciarnia ma 
być znowu otworzoną na jesieni.

Herbaciarnia czynną była od 7 Listo-
pada 1897 r. do 25 Marca 98 r., przez 109 
dni, od 8 do 10 rano, z wyjątkiem sobot 
i świąt. Porcyj bezpłatnych wydano 5974, 
płatnych po 1 kop. – 43512, ogółem wy-
dano porcyj 49486.

Każda porcja składała się z ½ fun-
ta chleba, dwóch kawałków cukru i pół 
kwarty herbaty; przeciętnie wydawano 
dziennie 416 porcji, koszt jednej porcji 
wynosi 2,15 kop.

Z produktów spożywczych spotrze-
bowano – chleba 24,480 funt., bułek – 
263 f. (na Purym) cukru 1521 f., herbaty 
53 ½ f.

Wpływy herbaciarni stanowiły ofiary 
jednorazowe – 318 rs. 42 k., ze składek 
miesięcznych 301 rs. 85 k., ze sprzedaży 
435 rs. 12 k., czyli ogólny dochód wynosił 
1055 rs. 39 k. Wydatki zaś wynosiły 1016 
rs. 57 ½ k.; pozostałe więc 38 rs. 81 ½ k. 
rozdano 8 biednym rodzinom.

Nielicznej garstce pań, pod których 
opieką znajdowała się herbaciarnia i któ-
re nie szczędziły trudów dla dobra insty-
tucji, należą się tu słowa uznania.

i pisma polskie tutejsze. Jako zdolny hu-
morysta ludowy, dał się poznać już na 
łamach żargonowego pisma „Warschau-
er Jüdische Zeitung”*, które wychodziło 
u nas w latach sześćdziesiątych. Tenden-
cja jego prac była cywilizatorską, nace-
chowaną umiarkowanym, szlachetnym 
konserwatyzmem. Dobry krajowiec,  
a przytem najlepszy izraelita, uosabiał 
typ inteligenta hebrajskiego, t. z. „ma-
skil”, w najdodatniejszem znaczeniu tej 
nazwy. Przybyły przed kilkunastu laty 
do naszego miasta, osiadł tu na stałe, 
poświęcając się pracy literackiej i peda-
gogicznej. Był stałym kronikarzem-felje-
tonistą hebrajskiego dziennika „Hace-
fira”**. Jego feljetony tygodniowe p. n. 
„Berausz Homioth”, pełne rodzimego 
humoru, pisane potoczystym i łatwym 
stylem, cieszyły się popularnością wśród 
szerokich sfer. Obserwator życia żydow-
skiego w naszem mieście i na szerszej 
widowni, bez fanatycznej skrajności  
w jedną lub w drugą stronę, był rzeczni-
kiem każdej zacnej myśli, nawoływał do 
dobroczynności, do pracy, do światła. 
W tym samym duchu pomieszczał tak-
że prace i korrespondencje na łamach 
naszego pisma. Obok pracy literackich 
poświęcał się b. p. Najmanowicz także 
nauczycielstwu i wydał szereg broszur 
i podręczników dla samouków-żydów. 
Pomiędzy innemi wydał także metodę 
do nauki języka polskiego dla żydów-
żargonistów. W roku zeszłym b. p. N. za-
mieszkał w Częstochowie, gdzie utrzy-
mywał szkołę dla dzieci żydowskich. 
Sterany ciężkim trudem, poczciwy 
pracownik już od roku zaczął niedoma-
gać. Złowroga choroba wytrąciła pióro  
z spracowanej dłoni, zmusiła niebosz-
czyka do zaprzestania pracy nauczyciel-
skiej, rzucając go wśród ciężkich trosk 
materjalnych na łoże boleści. Zmarł  
w sile wieku, mając zaledwie 55 l. Osie-
rocił rodzinę, zostawił znaczną szczer-
bę w szeregu towarzyszy pióra, a w ich 

* Także „Warszojer 
Judisze Cajtung”, jid. 
Żydowska gazeta 
warszawska. 

** hebr. Jutrzenka, 
jedno z najważniej-
szych pism hebrajsko-
języcznych, ukazujące 
się w latach 1863-
1931. 
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i we święta żydowskie. Ale to kwestja 
bagatelna… Ważniejsze, by prowodyrów 
naszych nie posądzano o odrębność… 
bo to mogłoby jeszcze, uchowaj Boże, źle 
wpłynąć na ich interesa i stosunki towa-
rzyskie… Dziwna nieuzasadniona obawa, 
a właściwie tchórzostwo i krótkowidz-
two! Wszak współobywatelom naszym 
chrześcjanom nie zależy tyle na posia-
daniu szkoły, w którejby się dzieci ich 
kształciły razem z żydowskiemi, by aż dla 
tego poświęcać dobro ubogiej i ciemnej 
młodzieży żydowskiej, której tak gwał-
townie potrzeba oświaty i umiejętności 
rzemiosła!

W swoim czasie donosiliśmy, że 
wybuchł tu straszny pożar zapału dla 
założenia warsztatów tkackich wraz  
z filantropijną udziałową fabryką płótna. 
Dzielimy się teraz z czytelnikami rado-
sną nowiną, że pożar ów przeminął bez 
skutku, paliła się bowiem podobno tylko 
wiązka słomy. Cała ta kwestja, do której 
zabrano się z takiem zapałem, z takiem 
nadzwyczajnem przejęciem się, rozbiła 
się o to, że jeden z panów należących do 
komitetu, przyrzekł solennie, że gdyby 
mu kiedykolwiek wypadło być w Łodzi, 
nie omieszka zasięgnąć potrzebnych in-
formacji, naturalnie, jeżeli tylko nie zapo-
mni… Pan ten był podobno już w Łodzi, 
ale widocznie zapomniał, albo też czas 
mu nie pozwolił… Nie traćmy pomimo 
to nadziei, boć nadzieja to przecie mat-
ka… Lublinian.

W swoim czasie donosiliśmy o braku 
u nas szkoły początkowej dla dzieci ży-
dowskich, albo przynajmniej należytego 
chederu. Zaradzić temu brakowi posta-
nowiła nieliczna w mieście naszem garst-
ka członków stowarzyszenia „chowewe 
Zyon”*, którzy krzątają się teraz koło za-
łożenia udziałowego chederu.

H. L. 

•

Przed kilkoma tygodniami prezydent 
miasta zwrócił się do przedniejszych 
członków gminy tutejszej z projektem 
założenia 3 klasowej szkoły bezpłatnej 
dla ubogiej młodzieży wraz z warsztata-
mi rzemieślniczemi. Na przedwstępnem 
zebraniu panowie ci wszystkiemi głosa-
mi (z wyjątkiem jednego), biorąc pod 
uwagę, że szkoła ogólna nie uwzględni 
potrzeb specjalnie żydowskich, że dzieci 
żydowskie nie będą w niej traktowane 
na równi z innemi, jak to np. ma miejsce  
w tutejszej szkole miejskiej dla dziewcząt, 
że wreszcie sobotnie wykłady i zajęcia 
w warsztatach odstręczałyby rodziców 
żydów od oddawania dzieci swych do 
tej szkoły i t. p., postanowili zwrócić się 
z prośbą o pozwolenie założenia spe-
cjalnej szkoły żydowskiej. Zredagowanie 
prośby powierzone adw. Warmanowi,  
a uzyskanie aprobaty od władzy nie 
przedstawiało żadnych trudności. Prośby 
jednakże nie podpisano, bo przodują-
cy nam członkowie gminy namyślili się  
i doszli do przekonania, że mogą być po-
sądzonymi o odrębność, co się źle może 
odbić na ich interesach i stosunkach 
osobistych. Postanowili zatem prosić  
o założenie szkoły wspólnej, z uwzględ-
nieniem potrzeb żydowskich, jako to: 
żeby nie ograniczono liczby przyjmo-
wanych do szkoły żydów, żeby dzieci 
żydowskie w sobotę od zajęć uwolnio-
no, żeby przyjęto dwóch inspektorów 
– żyda i chrześcjanina i t. p. Na zebraniu  
w magistracie, (gdzie śród 12 zaproszono 
osób było dwóch żydów), desideratów 
powyższych nie uwzględniono. I teraz 
Lublin poszczycić się może trzechkla-
sową, właściwie sześcioklasową szkołą 
bezpłatną wraz z warsztatami rzemieśl-
niczemi, utrzymywaną w połowie niemal 
za żydowskie pieniądze, z których żydzi 
korzystać nie będą mogli, chociażby dla 
tego tylko, że te sfery, dla których szkoła 
przeznaczona, nie będzie posyłała dzie-
ci do szkoły i do warsztatów w sobotę  

* Chochewej Syjon, 
hebr. Miłośnicy 
Syjonu; międzynaro-
dowa organizacja 
pre-syjonistyczna, 
założona m.in. pod 
wpływem fali 
pogromów w Rosji  
i promująca osadnic-
two żydowskie  
w Palestynie. 
Ideologiem  
i założycielem Ch. S. 
był wspominany już 
Samuel Mohilewer.



124 125

rzyską, ale w całem tego słowa znaczeniu 
filantiopijną i wychowawczą. Jak to już 
nieraz nadmieniłem, w mieście naszem, 
w największem gubernialnem mieście 
kraju, niema ani jednej możliwej insty-
tucji filantropijnej, ani jednej należytej 
szkoły żydowskiej.

Upatrywanie przyczyn tego zastoju 
w wyjątkowej jakoby nędzy materjalnej 
mieszkańców, to tylko niezgrabne wy-
wijanie się sianem ze strony naszych wy-
bitniejszych członków gminy, naszych t. 
z. działaczów społecznych, którym brak 
inicjatywy, energji, dobrych chęci, a któ-
rzy za sobą mają tylko pełną kieszeń, albo 
tradycję i starość, ową starość „co robi 
zgniłe próchno z ideału!…”.

W założonem przed kilkoma miesią-
cami przez grono ludzi młodych chede-
rze „udziałowym” odbył się d. 17 lipca 
pierwszy kwartalny egzamin. Przyznać 
muszę, byłem zdumiony – bowiem po-
dobnie wzorowo prowadzonej szkoły nie 
spotykałem prawie. Kierownikiem szkoły 
jest p. Pines, człowiek inteligentny, zami-
łowany pedagog i dobry znawca języka 
hebrajskiego. Rezultaty kilkumiesięcznej 
nauki wyjątkowe, dzieci przyzwyczaiły się 
do porządku i do systematycznej nauki. 
Po za przedmiotami ogólnemi wykła-
dany jest język hebrajski, historja żydów  
i Talmud.

Normalna płaca roczna 50 rub., dzieci 
biedniejsze płacą mniej. Komitet admi-
nistracyjny składają panowie: M. Szpiro, 
zarządzający, L. Lew, kasjer, i Kerszman, 
buchalter. Komisję rewizyjną składają pa-
nowie dr. Cynberg, ad. Warman, Blech-
man, Nisenbaum i Rosenberg. Wobec 
znacznego napływu dzieci, komitet szko-
ły podał prośbę o zezwolenie na rozsze-
rzenie lokalu. Pożądanem byłoby wielce 
otwarcie oddziału bezpłatnego dla dzieci 
zupełnie niezamożnych, ale… nie odrazu 
Kraków zbudowany!…

Poza temi dwoma faktami sympa-
tycznej nader działalności społecznej  

„Izraelita”, nr 28 (22 lipca 1898), s. 299.

Lublin, w lipcu.
– W sobotę d. 16 lipca odbyło się pod 

przewodnictwem adw. Warmana pierw-
sze ogólne zebranie Stowarzyszenia wza-
jemnej pomocy subjektów i drobnych 
handlowców m. Lublina, w celu wyboru 
zarządu i zatwierdzenia rocznego budże-
tu. Na asesorów przewodniczący zaprosił 
panów: d-ra Cynberga, Kipmana, Sziffa, 
Seidenmana i Tadeusza Weissberga.

Na prezesa i wiceprezesa obrano 
prawie jednogłośnie dwóch założycieli 
stowarz., p. Weinberga i Sokołowa; na 
członków zarządu wybrano większością 
głosów pp. Liljenfelda (założyciela stow.), 
M. Spiro, Holzbergera, Endweissa, L. Her-
tzberga, J. Blechmana i Szteinhamera. 
Na zastępców: pp Formunda, Lidskiego, 
Kerszmana, Korngolda i Cukra.

Do Komisji rewizyjnej wybrano: 
członków rzeczywistych: pp. Kipmana 
i Szyffa, i 3 członków protektorów: pp. 
Meyersohna, B. Goldcweiga i adw. War-
mana.

Stowarzyszenie liczy obecnie 112 
członków rzeczywistych i 24 czł. protek-
torów. Członkowie rzeczywiści przy wstą-
pieniu do Stow, wnoszą jednorazowo rub. 
1, a następnie płacą 25 kop. miesięcznie. 
Członkowie protektorzy wnoszą do kasy 
Stow, niemniej iż 1 rub. rocznie, a czło-
nek protektor, który wniósł jednorazo-
wo 10 rub., uwalnia się nadal od składek 
obowiązkowych, zachowując przytem 
wszystkie prawa do godności członka 
protektora przywiązane. Fundusze obec-
ne Stow. są jeszcze bardzo nieznaczne  
i nie przewyższają tysiąca rubli, budżet 
na rok pierwszy ograniczono też do 1000 
rub.

Założenie tej instytucji w mieście na-
szem jest faktem poważniejszym, aniżeli-
by się zdawać mogło, Stowarzyszenie bo-
wiem było koniecznem i, mamy nadzieję, 
że będzie ono nietylko instytucją towa-
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dwika Bergsohna, prezesa warszawskiego 
stow., subjektów, który umyślnie przybył 
na uroczystość inauguracyjną, p. Henry-
ka Weinberga, prezesa stow, lubelskiego, 
wreszcie huczne wiwaty i odczytywanie 
depesz gratulacyjnych.

Bankiet, wydany na cześć przyjezd-
nych gości, a zwłaszcza p. Ludwika Ber-
gsohna, trwał kilka godzin i był jednym 
szeregiem przemówień, toastów i roz-
praw o zadaniach stowarzyszenia, no  
i o… syonizmie.

W bankiecie przyjmowali udział 
członkowie Zarządu stowarzyszenia  
i miejscowi przedstawiciele prasy.

Adw. Warman w krótkich słowach 
streścił historję powstania stowarzy-
szenia, podnosząc zasługi i wytrwałość 
inicjatorów z p. Weinbergiem na czele, 
którzy od roku 1890 krzątali się i czynili 
zabiegi, nie zrażając się ani brakiem po-
parcia, ani ogólną apatją, ani trudnościa-
mi w uzyskaniu odpowiedniego zezwole-
lenia władzy.

Powinno to być nauką dla lublinian, 
że przy odrobinę dobrych chęci dałoby 
się u nas dużo zrobić i przeprowadzić.

Wieczorem odbył się w lokalu sto-
warzyszenia wieczór muzyczno-dekla-
macyjny, w którym przyjmowały udział 
siły z Warszawy, a mianowicie: 11-letni 
skrzypek W. W., pianista Wolf, p. Joffe 
odśpiewał arje z Żydówki, Violetty i Tru-
badura, a p. Lew wypowiedział „El-mo-
le-rachmim” – Gomulickiego** i kilka sa-
tyrek Rodocia. Wykonawców programu 
przyjmowano owacyjnie, zmuszajac do 
ciągłych bisowań.

Stowarzyszenie subjektów, jako jedy-
na instytucja towarzysko-filantropijna 
w mieście naszem, ma bardzo szerokie 
zadanie, zwłaszcza, gdy, jak to już nieraz 
nadmieniliśmy, niema u nas ani jednej 
prawie instytucji możliwie urządzonej  
i prowadzonej.

Nasi przedstawiciele gminy trakto-
wali jakoś swoje obowiązki nader ospale, 

w mieście naszem nic ciekawego, nic no-
wego, – chyba to tylko, że w pierwszych 
dniach Sierpnia nastąpić ma uroczyste 
otwarcie lokalu Stowarzyszenia subjek-
tów.

Zresztą wszystko po dawnemu.  
W szkole bezpłatnej dla chłopców nie 
przywrócono wykładu języka hebrajskie-
go, nie wiadomo dlaczego; Talmud-tora 
nasza podawnemu niczem nie przypomi-
na zakładu naukowego lub wychowaw-
czego, natomiast wiele ma wspólnego  
z nędznym przytułkiem dla włóczęgów;  
o warsztatach tkackich ani mrumru!…

H. L. 

•

„Izraelita”, nr 40 (21 października 
1898), s. 423-424.

Lublin – w Październiku.
W Lublinie panuje ruch i ożywienie 

– nieprawdopodobne, a jednak prawdzi-
we! To świeżo zorganizowanemu stowa-
rzyszeniu drobnych kupców i subjektów 
udało się spłoszyć ogólną apatję i rozbu-
dzić sennych mieszkańców naszego mia-
sta.

Ubiegłej soboty w lokalu stowarzy-
szenia odbyła się uroczysta inauguracja. 
Miejscowy rabin, Hilel Lipszyc*, miał prze-
mowę do stowarzyszonych, która ogólnie 
zyskała uznanie. Rozpocząwszy przemo-
wę od rozprawy na temat dobroczynno-
ści, sz. rabin nawoływał następnie współ-
wyznawców naszych do zachowywania 
czystości i gromił ich za brak poczucia 
porządku. Dalej poważany przewodnik 
nasz duchowy mówił o wychowaniu  
i dobrze zorganizowanej dobroczynno-
ści, które należą do najpoważniejszych 
zadań stowarzyszenia.

Po przemowie rabina nastąpiła uczta, 
w której brali udział wszyscy członkowie 
stowarzyszenia, a którą urozmaiciły ko-
lejne przemówienia d-ra Arnstajna, p. Lu-
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** Wiktor Teofil 
Gomulicki (1848-
1919), literat, twórca 
pozytywistyczny; El 
mole rachim (hebr. 
Boże pełen miłosier-
dzia) to żydowska 
pieśń za umarłych, ale 
tu poemat Gomulic-
kiego z 1866 r. 

* Hilel Lipszyc (również 
Libszyc, zm. 1907), od 
1898 nadrabin 
lubelski. Pochodził  
z Połągi na Litwie, 
wybitny talmudysta, 
przy tym posiadający 
gruntowne świeckie 
wykształcenie. Popadł 
w konflikt z lubelskimi 
Żydami, po tym, gdy 
próbował osadzić 
swojego syna Eliazera 
na stanowisku 
podrabina w Lublinie, 
a następnie, zapisem 
testamentowym, 
nadrabina. Obie próby 
założenia dynastii 
rabinackiej nie 
powiodły się. 
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amatorski na rzecz kasy wsparć dla wdów 
i sierot, mającej powstać przy stowarzy-
szeniu.

Na program złożyły się trzy efektow-
ne komedyjki jednoaktowe: „Dzieciaki” 
i „Jesienią” Świderskiego, „Na przekór” 
Przybylskiego, – które amatorzy odegrali 
z werwą i humorem.

Po teatrze nastąpiły w lokalu stowa-
rzyszenia tańce, które trwały do rana.

Inicjatorom teatru amatorskiego  
i wieczoru tańcującego należy się wyraz 
uznania i za to jeszcze, że unikali wszel-
kiej karoty**, nie przyjmowali żadnych 
naddatków, mając na celu poza zebra-
niem pewnego funduszu dostarczenie 
członkom nowopowstałej instytucji roz-
rywki towarzyskiej małym kosztem.

Wogóle stowarzyszenie dzięki zabie-
gliwości inicjatora i obecnego prezesa, 
p. Weinberga, rozwija się bardzo po-
myślnie; ilość członków wzrasta niemal  
z dniem każdym, wzrastają także i do-
chody. Obecnie p. Weinberg czyni stara-
nia o uzyskanie pozwolenia na założenie 
bibljoteki, której spadkobiercy b. p. So-
lonowicza, nauczyciela religji w gimna-
zjum lubelskiem, ofiarowali księgozbiór 
ojca, złożony przeważnie z książek treści 
judaistycznej. W tych dniach rozpocznie 
się też w stowarzyszeniu szereg bezpłat-
nych odczytów, które wygłoszą kolejno 
dr. Arnstein, adw. Warman, dr. Cynberg, 
adw. Hilsberg i inni.

Poza tem miasto nasze śpi… śpią nasi 
przedstawiciele, śpi inicjatywa społecz-
na… śpi wszystko, prócz nędzy, która 
zatacza coraz szersze kręgi. Herbaciarni 
w tym roku nie otworzono, chociaż jest 
lokal i utensylja, a nawet i fundusze, – 
brak tylko kilku ludzi dobrej woli, którzy-
by nieco czasu poświęcić temu chcieli. 
W Talmud-torze wykłady odbywają się 
po dawnemu, sprzeciwiając się wszelkim 
wymogom pedagogiki i hygieny. Jeżeli 
panowie przedstawiciele naszej gminy 
nie mają odwagi przystąpić do zrefor-

apatycznie, albo ich wcale nie traktowali. 
Przeglądając kroniki działalności naszych 
„rosz-ha-kohol'ów”*, nie napotkamy ani 
na jeden czyn wydatniejszy, ani na jedną 
reformę chociażby. „Rosz-ha-kohoł” jest 
u nas od dawien dawna tylko zaszczyt-
nym tytułem, który, nawiasowo mówiąc, 
najczęściej otrzymywali nie najbardziej 
zasłużeni, lecz najbogatsi, a który do ni-
czego nie obowiązywał.

Jest u nas Talmud-tora, która pod 
względem hygienicznym i pedagogicz-
nym stoi niżej krytyki, gdzie dzieci nie 
otrzymują nawet początków hebraj-
skiego, nie mówiąc już o przedmiotach 
świeckich. Przy odrobinie dobrych chęci 
możnaby Talmud-torę zreformować, –  
a czy zdobyto się przynajmniej na pró-
bę w tym kierunku? A wszak było to 
przedewszystkiem obowiązkiem naszych 
przedstawicieli gminy. Z tem większem 
zadowoleniem notujemy fakt wybo-
ru na przedstawiciela gminy adwokata 
Warmana, który wnosi ze sobą energję  
i dobre chęci, a któremu życzymy owoc-
nej i błogiej w skutkach działalności.

Szkoła początkowa udziałowa pod 
zarządem p. Pinesa rozwija się bardzo 
pomyślnie; obecnie liczy już do 60 dzieci. 
Jakkolwiek tak niewiele wychowańców 
licząca szkółka mogłaby się obejść bez 
stałego lekarza, dr. Cynberg zobowiązał 
się pełnić te obowiązki honorowo – tem 
lepiej. Panowie akcjonarjusze szkoły po-
winniby się starać o utworzenie oddziału 
bezpłatnego dla dzieci niezamożnych.

H. L. 

•

„Izraelita”, nr 4 (27 stycznia 1899), s. 
37-38.

Lublin, w Styczniu.
– Staraniem prezesa stowarzysze-

nia subjektów, p. Weinberga, odbył się 
7 stycznia w teatrze Makowskiego teatr 

* Głowy kahału, tj. 
przywódcy Gminy 
Żydowskiej. 

** dawn. zbieranie 
datków. Tu chyba  
w znaczeniu zapłata, 
własny zysk.
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X.

dość znaczną. Przy stowarzyszeniu istnie-
je t. z. kassa „zapomogi dla wdów i sierot 
po zmarłych członkach”. Na fundusz tej 
kassy składają się ofiary dobrowolne, jak 
dotąd w ilości nieznacznej, bo zaledwie 
rb. 160 wynoszące. Prezes stowarzysze-
nia, p. H, Weinberg, jak i inni członkowie 
zarządu, nie szczędzą jednak starań i tru-
dów, by instytucję pchnął na tory prawi-
dłowego rozwoju, za co, rzecz naturalna, 
nałożą im się słowa uznania.

W sobotę, d. 3-go b. m. odbył się  
w lokalu stowarzyszenia koncert wyko-
nany przez orkiestrę amatorską, a po 
koncercie zabawa taneczna. Organiza-
torem i dyrektorem tej orkiestry jest dr. 
Flinder, który widocznie nie szczędził 
energji i pracy i natrafił na materjał do 
nauki nader podatny, skoro po bardzo 
stosunkowo niedługim czasie nauki 
orkiestra poprawnie odegrała utwory 
Haydna i Beethovena. Subtelną grą i na-
der czystem wykonaniem głównej partji 
w kwartecie Czajkowskiego zwrócił uwa-
gę śród amatorów p. Sz., którego talent 
przy dalszem kształceniu się niewątpli-
wie pięknie może się rozwinąć.

Publiczność zebrała się w ilości bar-
dzo małej, szczególniej świeciła nieobec-
nością intelligencja, która właściwie usi-
łowania podobne oceniać i instytucję 
popierać winna.

Wobec tego nie mogły się także udać 
tańce po koncercie, a rzecz dziwna, jak 
mało rozwiniętem tu jest w Lublinie życie 
towarzyskie. Żyjemy tu monotonnie, od-
czuwamy to i narzekamy, a gdy się zdarzy 
okazja przyzwoitego zabawienia się, nie 
chcemy czy nie umiemy z tego korzystać. 
Panuje u nas w tej mierze jakaś gnuśna 
apatja, jakieś nieuzasadnione uprzedze-
nie i pretensje do jakiejś wyższości…

Projektowano urządzanie wieczor-
ków tanecznych co dwa tygodnie, wątpić 
jednak trzeba, czy to się uda w warun-
kach tutejszego życia towarzyskiego.

R. G.

mowania Talmud-tory w obawie oporu 
ze strony zacofańców, mogą wszak zało-
żyć nową Talmud-torę na jakie 20 dzieci 
na początek, któraby po niejakim czasie 
wyrugować mogła tę dawną, jak to czy-
nią np. w Warszawie. Nie przedstawia to 
zbyt wielkich trudności, zwłaszcza, że pe-
wien fundusik już jest, a mianowicie 400 
rb. zebrane z zeszłorocznego teatru ama-
torskiego, które przeznaczone były na 
założenie warsztatów tkackich. Projekt 
warsztatów i fabryki udziałowej upadł, 
pieniądze więc na ten cel obrócić by 
można. – W święta Chanuka* odbył się 
w szkole p. Pinesa wieczór machabeuszo-
wy, na którym chór dzieci istniejący przy 
szkole, odśpiewał kilka pieśni, następnie 
odbyły się popisy solowe. Szkoła rozwija 
się wybornie, liczba dzieci dochodzi do 
70.

Dr. Arnstein stara się o zreorganizo-
wanie szkoły dwuklasowej bezpłatnej  
i wprowadzenie tam wykładów języka 
hebrajskiego i historji żydów.

W końcu zwrócić muszę uwagę na 
ciekawy projekt pani Franciszki Arnstein 
założenia w mieście naszem pralni i szko-
ły prania dla biednych dziewcząt żydow-
skich.

Oby się tylko czym prędzej słowo  
w czyn obróciło.

X.

•

„Izraelita”, nr 50 (28 grudnia 1900), s. 
586-587.

Lublin, w listopadzie (Spóźnione dla 
braku miejsca).

Tutejsze „stowarzyszenie subjektów 
handlowych” jest instytucją bardzo mło-
dą, bo zaledwie dwa lata istnienia liczącą, 
przyznać jednak trzeba, że mimo to dość 
pomyślnie się rozwija. Liczy ono obecnie 
98 członków protektorów i 382 członków 
rzeczywistych, co na Lublin jest cyfrą 

STOW. SUBIEKTÓW
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TAŃCE

Henryk Weinberg
Flinder
Sz. 
R. G. 

* Ośmiodniowe święto 
upamiętniające 
zmagania Machabe-
uszów z Seleucydami  
i ponowne wyświęce-
nie Świątyni. 
Przeważnie wypada  
w grudniu. 
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teligentni, jak pp.: Józef Cuker, adwokat 
Bolesław Warman i Józef Zejdeman; 
ostatni jest także kuratorem ochrony  
i członkiem komitetu wsparcia publicz-
nego. Ze względu na indywidualność 
tych przedstawicieli gminy, oraz sym-
patję i zaufanie, jakie do nich ogół żywi, 
spodziewać się należy, że zapełnią te bra-
ki, jakie w ustroju gminy jeszcze istnieją,  
i starać się będą o podniesienie poziomu 
oświaty i moralności śród współwyznaw-
ców. Sekretarzem zarządu gminy jest 
ogólnie tu szanowany p. Blum, który po-
sadę tę piastuje lat 41 i obecnie wchodzi 
w stan spoczynku, słusznie należącego 
mu za długoletnią sumienną i uczciwą 
pracę. Charakterystycznem jest także, że 
trzecie już pokolenie Warmanów wcho-
dzi w skład lubelskiego dozoru bóżnicze-
go.

W obecnej chwili dozór bóżniczy 
krząta się około przeprowadzenia szosy 
z miasta na cmentarz żydowski*, a nie-
zawodnie przystąpi także do uporząd-
kowania cmentarza i wzniesienia domu 
przed pogrzebowego na wzór innych 
miast. Może też nareszcie urzeczywist-
niony także zostanie zamiar urządzenia 
synagogi dla postępowych, których licz-
ba z dniem każdym niemal tu wzrasta.

Na wspomnionej powyżej uroczysto-
ści chanukowej w szkole p. Pinesa zebrani 
byli wszyscy uczniowie, z których niektó-
rzy z rodzicami. Przełożony przy pomocy 
niknących obrazów objaśnił ważniejsze 
momenta historji żydów w ogóle i histo-
ryczne znaczenie „Chanuka” w szczególe.

Odbyło się w przeszłym tygodniu 
walne posiedzenie członków założycieli 
– wyłącznie żydów – powstać tu mające-
go drugiego towarzystwa wkładowo-po-
życzkowego na którem miano wybrać 
prezesa i członków zarządu. Nie komu-
nikuję wam rezultatu wyborów, gdyż 
wobec zaszłych nieporozumień wątpić 
należy, czy się wybrani utrzymają. Gdy 
stan rzeczy się wyjaśni i burza „w szklan-

„Izraelita”, nr 3 (18 stycznia 1901), s. 
31-32.

Lublin, w grudniu.
Lublin znam od lat 16, a porówny-

wając ówczesne życie współwyznawców 
naszych tutejszych z obecnem, przyznać 
muszę, że wiele śród nich na korzyść 
się zmieniło i że w tym murze fanaty-
zmu, jaki ich wówczas od świata dzielił, 
znaczny uczyniono wyłom. Pamiętam, 
gdy przed laty 16, bł. p. H. Neumano-
wicz, znany literat hebrajski i doskona-
ły znawca języka krajowego, otworzył  
w Lublinie szkołę dla młodzieży żyd.  
z dość obszernych programem, zapro-
siwszy do pomocy wykwalifikowanych 
nauczycieli (między nimi i niżej podpi-
sanego), szkoła dla braku poparcia po 
jednorocznem zaledwie wegetowaniu 
musiała być zamkniętą. Dziś funkcjonują  
w Lublinie ze znacznem powodzeniem 
dwa chedery postępowe, pp. Pinesa  
i Szyffa, z których pierwszy założony 
przed 3-ma laty przez synistów lubel-
skich, miałem sposobność zwiedzić temi 
dniami z okazji urządzonej w niej uroczy-
stości chanukowej, i wprost zachwycony 
byłem wzorowym porządkiem, całem 
urządzeniom szkoły i wyborną metodą 
wykładu. Szkoły p. Szyffa dotąd nie zwie-
dziłem, lecz, jak mi mówią, nie ustępuje 
ona pod żadnym względem zakładowi p. 
Pinesa. Istnieją także szkoły bezpłatne dla 
dorosłych: Sobotnia p. Rosenblatt i wie-
czorowa p. Cusznejdera. Do utrzymania 
tych szkół przyczyniają w znacznej części 
młoda generacja płci obojga, prócz tego 
wykłady prowadzą bezpłatnie panny wy-
kwalifikowane nauczycielki. Szkoły te po-
staram się zwiedzić i w jednej z następ-
nych korespondencji relację o nich wam 
prześlę.

Niemniej ważne zmiany na lepsze 
znajduję w ustroju Dozoru bóżnicze-
go, w skład którego dawniej wchodzili 
wyłącznie zacofańcy, dziś zaś ludzie in-
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  DOROSŁYCH
SZKOŁA WIECZORNA
GMINA ŻYDOWSKA
OCHRONA
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* Chodzi o ul. Unicką, 
która została 
zbudowana  
z inicjatywy Gminy 
Żydowskiej oraz 
częściowo przez nią 
sfinansowana; 
budowę ukończono  
w 1902 r. 

swej działalności, dość skromnej wogóle,  
a szczególnie przy zestawieniu z działal-
nością innych tego rodzaju stowarzy-
szeń, ile swoją organizacją wewnętrzną. 
Jedyna to instytucja w Królestwie, do 
której, aczkolwiek założyli ją żydzi po-
stępowi, przyjmowani są na członków 
żydzi kapotowi. Jest to objaw sam przez 
się nad wyraz sympatyczny, świadczą-
cy, że w Lublinie uważają za główny cel 
tego rodzaju stowarzyszeń łączenie się 
żydowskich pracowników handlowych, 
a nie podział ich podług ubrania, mowy 
oraz innych oznak szczególnych. Wyni-
kiem takiego kierunku stowarzyszenia 
jest szczera sympatja, jaką ono cieszy się 
w szerokich kołach żydowskiego społe-
czeństwa w Lublinie. Stąd pochodzi wiel-
ka stosunkowo, jak na miasto prowin-
cjonalne, ilość członków, co tembardziej 
godne zaznaczenia, że większość żydów 
lubelskich należy do ortodoksji. Stąd też 
znaczne stosunkowo jak na niedawno 
egzystujące stowarzyszenie środki, stale 
wzrastające dzięki umiejętnej a przezor-
nej gospodarce. Do rozwoju stowarzy-
szenia niemało się przyczynia i lokal dość 
obszerny, zawsze wieczorami otwarty dla 
członków, którzy mogą korzystać ze spo-
rej ilości pism, przeważnie żydowskich,  
w językach hebrajskim, żargonie, pol-
skim, rosyjskim i niemieckim. Takie są 
cechy charakterystyczne lubelskiego sto-
warzyszenia wzajemnej pomocy drob-
nych kupców i subjektów żydowskich, 
którego działalność w liczbach przedsta-
wia się w sposób następujący:

Dnia 1 stycznia 1902 r. stowarzyszenie 
liczyło członków rzeczywistych 367, pro-
tektorów 94, razem 461. W ciągu roku 
sprawozdawczego ubyło członków 21, 
mianowicie 4 z powodu śmierci, 6 z po-
wodu wyjazdu i 11 z powodu zalegania 
w opłacie przypadających od nich skła-
dek. Wpływy wyniosły rb. 2259, prawie 
połowę tej sumy, bo rb. 1023, stanowią 
składki członków, około rb. 600 – ofiary 

ce wody” się uciszy, nie omieszkam was 
powiadomić… Obawiam się jednak, by  
i w tym wypadku, jak we wielu innych, 
nie sprawdziły się słowa proroka: Mehar-
saich u machriwaich*. – i t. d. A byłaby 
szkoda!

Albert Lederer

•

„Izraelita”, nr 4 (25 stycznia 1901), s. 
44.

Lublin, w styczniu.
– Uzupełniając wiadomość, podaną 

przezemnie w Nr. 3 „Izraelity”, spieszę za-
komunikować, że w tych dniach rozpo-
częło tu swą działalność drugie towarzy-
stwo wkładowo-pożyczkowe. Do składu 
zarządu nowego towarzystwa powołani 
zostali pp.: T. Weissberg (prezydujący), 
I. Szpiro (zastępca), oraz członkowie: 
adwokat B. Warman, M. Klinkowsztein  
i H. Kahan. Członkowie rady: pp. B. Ma-
jersohn (prezydujący), I. Zejdeman (za-
stępca), I. Finkelsztein, adw. przys. A. 
Hilsberg, I. Cukier i dr. M Arnstein.

Towarzystwo składa się obecnie z 200 
członków, wyłącznie żydów, z których 
każdy do dnia otwarcia wniósł rb. 50.

Nowej wielce pożądanej instytucji 
życzymy szybkiego rozwoju i trwałej eg-
zystencji.

Albert Lederer

•

„Izraelita”, nr 42 (17 października 
1902), s. 494.

Stowarzyszenie wzajemnej pomocy 
żydowskich drobnych kupców i subjek-
tów w Lublinie.

Stowarzyszenie wzajemnej pomocy 
drobnych kupców i subjektów żydów  
w Lublinie, liczące zaledwie 3 lata ist-
nienia, imponuje nie tyle rozmiarami 

* „Ci, którzy cię burzyli 
i kazili, odejdą od 
ciebie”, Iz 49:17. 
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może u nas t. j. w chrześcjańskiej księgar-
ni pracować.

Czynimy to z tem większą przykrością, 
że tracimy w W. Panu dobrego, sumien-
nego i gorliwego pracownika, któremu, 
aczkolwiek przez tak krótki czas pobytu 
u nas, mamy wiele do zawdzięczenia.

Życząc W. Panu powodzenia na dal-
szej drodze życia, pozostajemy z powa-
żaniem.

(następują podpisy dwóch właścicieli 
firmy).

Co to znaczy?
Das ist eine kleine Geschichte… Mała, 

komiczna bajeczka, ale bardzo bolesna, 
którą niebawem sz. czytelnikom opowie-
my.

Po długoletniej praktyce w jednej  
z księgarni warszawskich p. Jakób Jabko 
otrzymał miejsce w księgarni i składzie 
nut p. F. R.* w Lublinie. Pryncypał, – patrz 
świadectwo, – był zupełnie zadowolony 
z sumiennego i inteligentnego pracowni-
ka. „Śmierć chyba nas tylko rozłączy”, – 
powtórzył parę razy panu J. J. Przechodzi 
parę miesięcy. Wszystko w porządku. Na-
gle zjawia się w księgarni znana ze swego 
antysemityzmu wpływowa w Lublinie 
osobistość. – Panu nie wolno trzymać 
żydowskiego subjekta, pan go musisz 
oddalić, – zwraca się do właściciela skle-
pu. Napróżno zacny p. F. R. protestuje, 
dowodzi, że dotychczas p. Jakób Jabko 
należycie wypełniał swe obowiązki, że 
przywiązał się już do niego, że wreszcie 
z powodu braku księgarskich subjektów 
chrześcjan, sklep zostanie bez obsługi. 
Nic nie pomaga. „Wpływowa osobistość” 
nalega, każe wychować sobie chrześcjań-
skiego subjekta, grozi wreszcie, że ani jed-
nej książki do seminarjum nie kupią w tej 
żydowskiej księgarni, że ani jednego mo-
dlitewnika nie sprzedadzą, bo ona wystą-
pi przeciwko człowiekowi, który ośmielił 
się dać uczciwą pracę żydowi. I parę razy 
„wpływowa osobistość”, przychodziła do 
księgarni, aż właściciel ustąpił.

jednorazowe na rzecz stowarzyszenia na 
kasę wdów i sierot po członkach. Główną 
pozycję wydatków, wynoszących ogó-
łem rb. 1148, mniej więcej połowę cało-
rocznych wpływów, stanowi utrzymanie 
lokalu, kancelarji i służby, co wszystko 
razem kosztowało około rb. 800. Oprócz 
tego ze specjalnego funduszu pożyczko-
wego stowarzyszenie udzielało członkom 
pomoc pieniężną w postaci krótkoter-
minowych pożyczek. W ciągu 1901 r. 44 
członków otrzymało pożyczki na sumę 
rb. 2220, zwrócono z tej summy rb. 1355. 
Majątek stowarzyszenia w chwili za-
mknięcia bilansu zeszłorocznego wynosił 
ok. rb. 4000, z której to sumy kapitał za-
kładowy dosięga już rb. 2000, obrotowy 
zaś przewyższa kwotę rb. 1200. Kassa 
wdów i sierot rozporządza obecnie fun-
duszem przeszło rb. 400.

Stowarzyszenie lubelskie zarówno 
swym ustrojem wewnętrznym, jako też  
i gospodarką może śmiało służyć za wzór 
dla wszystkich innych tego rodzaju sto-
warzyszeń w Królestwie.

Leon W–w. 

•

Alfred Lor, Krucjata w Lublinie, „Izra-
elita”, nr 50 (12 grudnia 1902), s. 589-
590.

Leży przed nami następujące, na fir-
mowym papierze pisane świadectwo,  
o treści tak niezwykłej i ciekawej, że przy-
taczamy je w całości i dosłownie z zacho-
waniem właściwości stylowych:

Lublin, 13 października, 1902 r.
Wielmożny Jakób Jabko w miejscu.
Z przykrością zawiadamiamy W. 

Pana, że zmuszeni jesteśmy z dniem dzi-
siejszym wymówić Mu miejsce u nas, po-
nieważ pewne osoby, z któremi liczyć się 
musimy, postawiły jako warunek utrzy-
mywania z nami nadal stosunków, że W. 
Pan, będąc wyznania Mojżeszowego, nie 

ANTYSEMITYZM
CHRZEŚCIJANIE
KSIĘGARNIA

Jakób Jabko
Franciszek 
  Raczkowski
Alfred Lor.

* Chodzi o księgarnię 
Franciszka Raczkow-
skiego przy ul. 
Krakowskie Przedmie-
ście 36 (ob. 34); 
księgarnia ta szybko 
stała się miejscem 
spotkań lubelskiej 
elity i odegrała ważną 
rolę w życiu kultural-
nym miasta. 

będzie wydawało i rozpowszechniało 
polskie podręczniki szkolne oraz tworzy-
ło instytucje pomocnicze dla uczącej się 
młodzieży. W całej tej działalności Sto-
warzyszenie będzie się kierowało hasłami 
postępu i braterstwa, nie czyniąc różnicy 
ani pomiędzy narodowościami, ani wy-
znaniami. Że taki charakter będzie nosi-
ło nowozałożone T-wo możemy wnosić 
zarówno z osobistości jej założycieli i or-
ganizatorów, znanych z dotychczasowej 
pracy na niwie kulturalnej, jak i z mów, 
wygłoszonych na zebraniu organizacyj-
nem, na którem ostatecznie zarysowały 
się dążenia i cele Tow. Na zebraniu tem  
w dniu 12 b. m. między innymi obrano do 
zarządu Koła lubelskiego d-rowę Arnsz-
tejnową oraz adw. Warmana. Do Komi-
sji rewizyjnej głównej oraz Koła między 
innymi weszli pp.: dr. Arnsztejn, Kipman 
oraz pani Hercbergowa. Na czele Komisji 
Naukowej Stow. stoją znani pisarze: Ste-
fan Żeromski i Gustaw Daniłowski.

* * * 
– Na zebraniu tem przemówił między 

innymi p. adw. Warman „dla wspónego 
porozumienia się i oświetlenia kwestji 
żydowskiej”. Z przemówienia tego, na-
cechowanego szczerością i tendencją 
obywatelską, pojednawczą, podajemy 
poniżej wybitniejsze ustępy, nie mogąc 
dla braku miejsca powtórzyć słów p. W. 
w całości.

„…W końcu ubiegłego i w początku 
obecnego stulecia powstały u nas róż-
ne stowarzyszenia finansowe, sportowe  
i inne w celu czynienia zadość materjal-
nym i kulturalnym potrzebom społe-
czeństwa. Ustawy wszystkich tych sto-
warzyszeń miały wspólny rys: jednym 
z głównych artykułów tych ustaw był 
ten, że w poczet członków nie mogą być 
przyjmowani tak zwani »nie-chrześcja-
nie«, mówiąc zwyczajnie »żydzi« lub 
też, że mogą oni być przyjmowani tylko  
w pewnej procentowej normie, że nie 
wolno im należeć do Zarządów, lub też 

W rezultacie otrzymaliśmy przyto-
czone wyżej charakterystyczne świadec-
two. Nic nie możemy mieć przeciwko 
p. F. R., który sumiennie wypełnił swoje 
obowiązki pracodawcy i z prawdziwym 
żalem rozstał się z p. Jabko, ustępując  
z musu i niechętnie przed materjalnym 
naciskiem i groźbą finansowej ruiny. Ale 
czy godzi się pozbawiać kawałka chleba 
– człowieka pracowitego i uczciwego, czy 
godzi się siewcy bratniej miłości wznie-
cać waśń i rozterkę, czy godzi się uży-
wać swego autorytetu do rzeczy złych  
i brzydkich, do ostatecznego zgnębienia 
biednego żyda?…

Odpowiedź na powyższe pytania 
wszystkich ludzi rozumnych i szlachet-
nych – jest wiadomą, ale niech odpowie 
na nie i sumienie owej wpływowej osobi-
stości, o ile fanatyzm religijny nie zagłu-
szył w niej wszystkich lepszych i jaśniej-
szych ogólno-ludzkich uczuć.

Alfred Lor.

•

„Izraelita”, nr 41 (19 października 
1906), s. 495-496.

– Ze szczerem zadowoleniem dzie-
limy się z czytelnikami naszymi wiado-
mością o powstaniu nowej instytucji, 
mającej na celu szerzenie oświaty śród 
wszystkich warstw ludności ziemi lu-
belskiej. Instytucją tą jest zatwierdzone 
przez władze Tow. „Światło” w Lublinie, 
stowarzyszenie bezpartyjne, mające słu-
żyć nie interesom pewnego stronnictwa, 
lecz interesom biednych i ciemnych, a tak 
łaknących światła rzesz ludu bez różnicy 
wyznania. Towarzystwo zamierza za-
kładać i popierać, w miarę sił i środków: 
ochrony, szkółki ludowe, kursa dla doro-
słych analfabetów, czytelnie, bibljoteki, 
szkoły średnie oraz seminarja nauczyciel-
skie; po za tem będzie urządzało odczyty 
i wykłady ze wszystkich dziedzin wiedzy, 

TOW. ŚWIATŁO
OŚWIATA
TOLERANCJA
ANTYSEMITYZM
CHRZEŚCIJANIE
ASYMILACJA

Franciszka 
  Arnsztajnowa
Bolesław Warman
Marek Arnsztajn
Kipman
Hercbergowa
Stefan Żeromski
Gustaw Daniłowski
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pedagoga Jachowicza, świadczy jedno-
cześnie, że takich pań, któreby swoje oto-
czenie wychowywały w tak wzniosłych 
zasadach niewiele, bo aż je trzeba, jako 
wzór, pomiędzy bajki włożyć.

…Wyznajmy szczerze, że w domach 
chrześcjańskich i to bez różnicy położe-
nia socjalnego, dziecię zostaje wycho-
wane w strasznym antagonizmie dla 
rówieśników i rówieśnic żydowskich,  
i od niemowlęctwa niemal wpajają w nie 
wstręt fizyczny i obrzydzenie duchowe 
do dzieci żydowskich.

Nic więc dziwnego, że gdy dziecko 
żydowskie przyjdzie do wspólnej szkoły, 
– a inna szkoła wcale nie jest pożąda-
na, – zostaje ono przywitane drwinami 
i obelgami. Mniejsza o łzy, które się po-
toczą wtedy z oczu dziecka, gorzej, że  
w jego sercu rodzi się wtedy żal, nieuf-
ność, rozgoryczenie, a nawet rozjątrze-
nie. To też zwracam się do członków 
»Światła« z życzeniem, aby wychowując 
swe dzieci przed oddaniem ich do szkoły, 
stosowali się do zasad polaka pedagoga 
Jachowicza, aby przytoczona jego baj-
ka przestała być bajką, lecz wcieliła się  
w życie. Co zaś do samej szkoły, stowarzy-
szenie »Światło« przy rozdawaniu chleba 
duchowego, nie zapomni chyba o tem, 
że światło jest częścią składową słońca,  
a zatem i ono, jak słońce ma przyświecać 
wszystkim jednakowo”.

Wymieniwszy z pośród uobywatelo-
nych żydów tutejszych nazwiska kilku, 
którzy położyli zasługi na niwie szkolnic-
twa i przyczynili się do wzmożenia kultu-
ry kraju, mówca ciągnął dalej:

„…Mogą mi robić zarzut, że jestem 
jednostronny, że mówię tylko o tem, 
czego żądam od chrześcjan, lecz milczę 
o obowiązkach jakie mają żydzi. Zdaję 
sobie sprawę z tych obowiązków. Żydzi, 
zdążający do asymilacji, dzielą się na dwie 
kategorje, jedni chcą się asymilować tyl-
ko dla własnej korzyści, dla uniknięcia 
prześladowań, dla lepszych towarzyskich 

mają wchodzić w skład jego w minimal-
nej części. Jednem słowem ze wszystkich 
ustaw wyzierał »terror judaicus«, obawa 
przed żydem. I, dziwna rzecz, społeczeń-
stwo nasze nie może nawet pochwalić 
się oryginalnością tego pomysłu, powstał 
on nie u nas, a gdzieindziej, powstał tam, 
skąd pochodzą ograniczenia nietylko 
przeciw żydom. A jednak ten, zdawałoby 
się nieswojski, lecz przeszczepiony, jado-
wity chwast znalazł tu najpodatniejszy 
grunt i zaczęto go tu zasadzać w daleko 
większej ilości, niż tam, skąd się do nas 
zjawił.

Lecz »Światło« nie ulękło się żydów  
i w §§ 4 i 15 swej ustawy wypowiedziało 
się za bezwarunkowem ich przyjmowa-
niem i nie poczyniło żadnych zastrzeżeń 
co do udziału ich w Zarządzie.

…Lecz często ustawy pięknie brzmią, 
mają wzniosłe słowa na papierze, w rze-
czywistości zaś widzimy rozdźwięk, po-
między słowem i czynem. Czyż i w »Świe-
tle« ma być to samo? – pytają mnie moi 
współwyznawcy…

….Żydzi odtrącani, poniewierani, sły-
sząc wciąż nad sobą wieczny wyrzut: wa-
ruj przybyszu! bo cię z łaski przyjęliśmy 
wtedy, kiedy cię zewsząd wypędzano, 
– stali się nadczuli, nieufni. Nieufność tę 
mogą rozproszyć tylko objawy serca.

O te objawy nie powinno być trudno 
temu narodowi, któremu największy jego 
Wieszcz zalecał, aby miał serce i patrzył  
w serce. A serce to tak potrzebne właśnie 
w tej dziedzinie, którą zajmuje się »Świa-
tło«: w wychowaniu, kształceniu, szkole.

Znamy piękną bajkę Jachowicza* pod 
tytułem »Żydek«. Pewna dobroczynna 
pani, spostrzegłszy na ulicy biedną dzieci-
nę, posyła jej przez służącę kawałek chle-
ba. Służąca wraca i woła z oburzeniem: 
»Wszak to żydziak! jak można wspoma-
gać żydziaka?!«. Pani każe nazad zanieść 
kawałek chleba dziecinie, »bo słońce jed-
nakowo nam wszystkim przyświeca«.

Bajka ta, świadcząc o wielkiem sercu 

* Stanisław Jachowicz 
(1796-1857), poeta, 
pedagog, działacz 
charytatywny, 
czołowy polski 
bajkopisarz. 
W krótkiej bajce 
Żydek pisze: 

Szła dziecinka, biedna 
wynędzniała,/ 
Oczki rączką 
zasłaniała, /
Spostrzega to przez 
okno dobroczynna 
pani, /
I chleba posyła dla 
niej. /
Cieszy się już 
zawczasu myślą 
pięknej cnoty, /
Bo cóż milej, jak ulżyć 
cierpieniom sieroty?/
Wkrótce powraca z 
chlebem służąca 
zdyszana, /
„Ach – rzecze – pani 
kochana!/
To żydziak, a któż 
widział wspomagać 
żydziaka?”./
Dobrą panią uwaga 
oburzyła taka. /
„Ale biedny – odpo-
wie – wesprzeć go 
potrzeba; /
Idź natychmiast mu 
zanieść ten kawałek 
chleba/
On bliźni, nic nie 
znaczy w wyznaniu 
różnica, /
Wszak jednakowo 
słońce wszystkim nam 
przyświeca”.

stosunków, ci coraz więcej ukrywają swe 
pochodzenie, nie uznają żadnych wzglę-
dem żydów obowiązków i kończą na 
tem, że powiększają kadry tak zwanych 
mechesów*. Drudzy, dążąc do asymila-
cji, nie wstydzą się swego pochodzenia, 
uznają swe obowiązki względem tych,  
z którymi ich wspólne pochodzenie łączy 
i nietylko nie wyrzekają się ich, lecz garną 
się do spełnienia tych obowiązków, nie 
zapominając o tych obowiązkach, jakie 
nakłada na nich względem chrześcjan 
rodaków wspólne z nimi historyczne  
i faktyczne pożycie. Otóż asymilatorzy 
drugiej kategorji, wpływając na swoich 
współwyznawców w kierunku asymilla-
cji, słyszą zawsze zarzut: »każecie nam 
wyciągnąć dłoń naszą wtedy, kiedy ta 
dłoń bywa odtrącaną«. Jeżeli stowarzy-
szenie »Światło« w zakresie swej działal-
ności przyjmie tę dłoń i nie poszczędzi 
ani światła, ani ciepła, wtedy ułatwi pracę 
prawdziwym asymilatorom, obudzi drze-
miące w żydzie przywiązanie do ziemi, 
na której wzrósł i wychował się, na której 
leżą prochy jego ojców, obudzi drzemią-
ce w masie uczucie żyda polaka“.

Wywodom p. Warmana przyklasnąć 
muszą wszyscy ci, którym dobro społe-
czeństwa bardziej leży na sercu aniżeli cele 
frakcyjne. Wyodrębnienie i brak poczucia 
obywatelskiego zarzucają żydom najupo-
rczywiej i najczęściej właśnie owi ultra–  
i pseudopatrjoci, którzy odtrącając nawet 
tych z żydów, którzy do ziemi i kraju szcze-
rze są przywiązani, złym tym przykładem 
przyczyniają się do tem większego wyod-
rębniania się masy żydowskiej, zrażonej 
niepowodzeniem w tej mierze inteligen-
cji, – uspołecznionych i wykształconych 
współwyznawców**.

• • 

Na następnej stronie 
drzeworyt sztorcowy 
Józefy Kleczeńskiej 
Ulica Podwale  
w Lublinie na 
podstawie pracy 
Aleksandra Gierym-
skiego, „Tygodnik 
Powszechny”, nr 3, 
1884. 

** O Towarzystwie 
„Światło” wnikliwie 
pisała Maria Gawarec-
ka (zob. jej pracę  
w „Roczniku lubel-
skim”, nr 16, 1973, s. 
183-210).

* Żydzi, którzy przeszli 
na inną wiarę. 
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formuły wpływają na sprawy niebieskie. 
Obdarzeni głębokim wzrokiem, potrafią 
oni zbadać przyszłość, odkrywać przed-
mioty zaginione i rozwiązywać zagadki 
nieodgadnione; wreszcie, wtajemniczeni 
we wszystkie szkopuły kabały i talmudu, 
znają mnóstwo przepisanych tam leków, 
przy pomocy których oddalają choroby  
i różne nieszczęścia.

Do nich więc zbiega się lud z dalekich 
nieraz stron; jedni przychodzą się leczyć, 
drudzy, aby zasięgnąć rady, mężowie po-
syłają do „cadyków” swe żony bezpłodne, 
matki zakupują dla dzieci amulety, za-
bezpieczające od nieszczęść i wszelkiego 
rodzaju chorób, czarów i uroków, lub za-
wożą chore dzieci dla wypędzenia z nich 
złego ducha, co wkradł się do ludzkiego 
organizmu w postaci nałogu, lub obłędu 
(dybek).

Dość złożone leczenie „cadyków” 
polega na przepisywaniu chorym leków, 
przez medycynę talmudyczną poda-
nych*, na błogosławieniu i na wymawia-
niu słów tajemniczych, czyli tak zwanem 
„zażegnywaniu” (absprechen) i wreszcie 
na rozdawaniu amuletów i talizmanów 
(kemaoth), które używane bywają za-
równo jako środki uśmierzające i jako 
zapobiegające, t. j. zabezpieczające od 
zarazy, uroku, czarów i otrucia.

Kształt i materjał „kemaoth” są nad-
zwyczaj rozmaite; bywają to po większej 
części okrawki pergaminu, lub papie-
ru, zapisane słowami niezrozumiałemi, 
nazwiskami duchów i rożnemi kombi-
nacjami liter; według zdania bowiem 
kabalistów, Bóg stworzył świat przy po-
mocy liter; w nich zatem ukryte są pier-
wowzory stworzenia, i dla tego posiadają 
one wpływową potęgę w sferach niebie-
skich i moc zabezpieczania od nieszczęść  
i słabości. Jako amuletów używają także 
wizerunków z drzewa, kości i kruszcu  
i medalików odlewanych, opatrzonych 
mistycznemi znakami i literami kabali-

* Dr. I. Bergel, Die Medicin der Talmudisten.

W interesującym, acz nielicznym zbio-
rze okazów t. z. lecznictwa ludowego na 
tutejszej wystawie hygienicznej, znajduje 
się także pewna ilość przedmiotów, od-
noszących się do lecznictwa ludowego 
u żydów, którym przez ciemną massę 
przypisywana jest moc usuwania cho-
rób i dolegliwości, zażegnywania onych, 
wypędzania z ciała złych duchów (dy-
bek), i t. p. Nie od rzeczy tedy sądzimy, 
będzie, jeżeli z okazji tej poświęcimy na 
szpaltach „Izraelity” temu przedmiotowi 
nieco więcej miejsca, dorzucając garść 
wiadomości do mało rozwiniętego u nas 
ludoznawstwa.

Choroba w pojęciu ludu żydowskiego 
jest karą za popełnione grzechy i ciężkie 
przewiny, albo też pokutą dla pewniej-
szego osiągnięcia życia pozagrobowego  
i korzystania ze wszystkich rajskich ro-
skoszy „świata przyszłego”.

Każdą prawie chorobę udaje się jed-
nak odwrócić modłami i szczerą skru-
chą, wtedy archanioł Rafał zsyła z nie-
ba zbawienny środek życiodajny, który 
chorego uwalnia od cierpień, uzdrawia  
i w ten sposób ocala od strasznego cio-
su nieprzebłaganego „Małach-hamuwesa” 
(anioła śmierci).

Kim się w tych razach niebo posłu-
guje i kto bywa posłannikiem bożym, 
niosącym ulgę cierpiącym i życie cho-
rym, na śmierć skazanym – niewiadomo, 
bowiem niezbadane są drogi opatrzno-
ści! Może nim być zarówno „cadyk”, jak  
„baał-szem” (znachor-cudotwórca), za-
równo lekarz, jak owczarz, baba wiejska, 
podróżny nieznajomy, a nawet dziecko.

Największym jednak szacunkiem 
otacza lud „cadyków”, tych faworytów 
nieba, którzy dzięki swej pobożności, ży-
ciu świętobliwemu, spełnianiu praktyk 
religijnych i przestrzeganiu wszystkich 
przepisów i obrzędów, cieszą się, według 
mniemania ludu, większą łaską u Boga, 
niż każdy inny człowiek, są wybrańcami 
nieba i potęgą zaklęć przez tajemnicze 

DEFINICJA CHOROBY
RAFAŁ (ANIOŁ)
ANIOŁ ŚMIERCI

CUDOTWÓRCY
CADYKOWIE
BAAŁ-SZEMI
OWCZARZE
BABY
ABSPRECHEN
   (ZAŻEGNYWANIE)
AMULETY
KEMAOTH
DYBUKI

tego na nauce, szerząc zabobon wśród 
ludu. Większą jeszcze krzywdę wyrządza-
ją ludowi „baał-szemi”, t. j. znachorzy-cu-
dotwórcy. Są to pokątni lekarze, leczący 
za pomocą środków, bardzo zbliżonych 
do sposobu leczenia wiejskiego „znacho-
ra” i baby.

Ciekawe szczegóły w tym względzie 
zawiera dziełko hebrejskie p. t. „Księga 
leków wielkiego znachora i potęgi lekar-
skiej (?) podług rękopisu, znalezionego 
w bibljotece (?); tudzież zbawienne rady, 
droższe nad szmaragdy i perły, podług rę-
kopisu słynnego z pobożnej skromności 
„gaona”, błogosławionej pamięci autora 
księgi Zwusza-Srod” (Lwów. Wyd. I. M. 
Nika 1882 r.).

Dla scharakteryzowania sposobu le-
czenia „baał-szemów” pozwolimy sobie 
przytoczyć niektóre środki, zalecane 
przez autorów tej książki.

„Na uśmierzenie bólu głowy, 
radzi ogrzać kawałek marmuru, 
oblać go mocnym octem i wciągać  
w siebie parę, kiwając głową w różne 
strony. Na uśmierzenie bólu zębów 
– trzeba chory ząb okadzić nasie-
niem cebuli, albo psim zębem. Jeżeli 
chcą, by chory ząb wypadł, trzeba 
doń dotknąć ząb umarłego.

Na ukąszenie wściekłego, psa, 
trzeba psią wątrobę upiec i dać 
choremu do skosztowania. Na cho-
roby płucne zbawiennym środkiem 
jest popiół ze spalonych wilczych 
płuc, zmieszany z mlekiem.

U kogutów czteroletnich w żo-
łądku znajduje się kamyczek wiel-
kości ziarna grochu, przezroczysty, 
jak kryształ. Jedni utrzymują, że ka-
myk ten znajduje się tylko u dzie-
więcioletnich kogutów, drudzy za-
pewniają, że im kogut starszy, tem 
kamyk większą moc posiada. Otóż, 
dość odnaleźć ten kamyczek i wło-
żyć go do ust pod językiem, a wnet 

stycznemi, a także i pierścionków palmo-
wych, zabezpieczać mających od cholery.

Mnóstwo ciekawych szczegółów  
o amuletach zawiera dziełko hebrajskie 
p. t. „Sefer toldoth adam”.

„Cadykowie” stosują do chorych le-
czenie sympatyczne, i pod tym wzglę-
dem najzupełniej odpowiadają wiejskim 
guślarzoni i guślarkom*; leczą szablo-
nowo, nie stosując się wcale do indywi-
dualności chorego, nie badają prawie 
chorych, a często nie widzą ich wcale na 
oczy. Za usługę pobierają niemniej od 
jednego „chaj”, czyli 18 groszy, tyle bo-
wiem wynoszą litery wyrazu: „chaj”, co 
znaczy życie. Bogatsi płacą po kilka, kil-
kanaście „chaj”, po „chaj ze-huwim”, czyli 
18 złotych, a częstokroć składają bardzo 
pokaźne sumki, uważając przytem na to, 
ażeby kwota złożona stanowiła kombi-
nację liczby 18. Niech się tylko rozejdzie 
pogłoska, że którykolwiek z cadyków ma 
szczęśliwą rękę, wnet tłumy ludu z całe-
go królestwa, przeważnie kobiety z cho-
remi dziećmi i bezpłodne mężatki, dążą 
do niego, i taki w krótkim bardzo czasie 
zbiera nielada majątek.

Leczenie „cadyków” jest mało szko-
dliwe, a nieraz odnosi nawet skutek, bo 
wielką odgrywa tu rolę wpływ psychicz-
ny, odwracający uwagę chorego od cier-
pienia i podniecony szczerem zaufaniem, 
silną wiarą i nadzieją polepszenia. „Rabi 
powiedział najwyraźniej, że Pan Bóg do-
pomoże!” – pocieszają zazwyczaj chore-
go i siebie samych jego krewni i znajomi, 
uważając za zbyteczną już wszelką oba-
wę o jego zdrowie. Wszelkie polepszenia 
potem idą na karb „rabi” i upewniają 
jeszcze bardziej o jego cudotwórstwie,  
a pogorszenia idą na karb lekarza, albo na 
karb nieodmiennej woli Bożej.

W każdym razie „cadykowie” niemałe 
szkody wyrządzają społeczeństwu, od-
ciągając lud od lekarzy i leczenia, opar-

* Dr. Marjan Udziela, Medycyna i przesądy lecznicze 
ludu polskiego, Warszawa 1891.
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lub śmierci tłumaczą się nieodmienną 
wolą Bożą, zapewniając, że co do nich 
należało, zrobili, resztę pozostawili Bogu, 
którego wola jest świętą i t. d.

Na szczęście wiara ludu w świętobli-
wość, w moc wpływową i w potęgę cu-
dotwórczą „cadyków” i „baał-szemów” 
z każdym dniem prawie maleje. Przed 
niedawnym jeszcze czasem przybycie 
„cadyka” lub „baał-szema” do którego-
kolwiek miasteczka odbywało się z wiel-
ką pompą: cadyk przyjeżdżał zazwyczaj 
ze swą świtą, często dość liczną, całe 
prawie miasteczko wychodziło na spo-
tkanie gościa-cudotwórcy, wyprzęgano 
konie, ciskano się doń, aby go przywitać, 
obnoszono go po rękach, a kończyło się 
zawsze na wdaniu się policji i wysłaniu  
z miasteczka cudownego gościa. Obec-
nie cadykowie i baał-szemi wiele stracili 
na swej powadze w oczach ludu, upra-
wiają jednak i teraz jeszcze leczenie po-
kątne, a niektórzy, głośniejsi z nich, cieszą 
się niemałą wziętością, której by niejeden 
lekarz mógł pozazdrościć.

Na osłabienie wiary w potęgę cu-
dotwórczą „cadyków” i „baał-szemów” 
wpłynęły prawdopodobnie najwięcej 
liczne dzieła hebrejskie i żargonowe  
i mnóstwo piosnek, przedstawiających 
cudotwórców, jako szarlatanów i oszu-
stów, którzy się dla zysku wyzyskują 
rodzinę chorego, nadużywają zaufania 
mężów i matek, wyprawiających do nich 
córki swoje po błogosławieństwo pręd-
kiego zamążpójścia.

Złośliwy aż do przesady i miejscami 
cyniczny ton piosnek, które się rozeszły 
po między ludem, przyczynił się do tego, 
że lud począł sceptycznie zapatrywać się 
na działalność „cadyków” i tylko „chasy-
dzi” pozostali im jeszcze wierni nieogra-
niczenie.

Jednakże ta niewiara ludu w „cady-
ków” trwa zazwyczaj dopóty tylko, do-
póki panuje spokój i o żadnych choro-
bach nie słychać; niech tylko wybuchnie 

gasi największe pragnienie.
(Środek ten tysiącokrotnie już 

został wypróbowany i zawsze się 
okazywał skutecznym!).

Środek na wzbudzenie w kim 
miłości.

I. Wziąć jajko, zniesione przez 
czarną kurę, napisać na niem trzy 
razy »amen« i trzy razy »sela«  
i spalić na ogniu, przymawiając: 
»jak się oto pali to jajko, niechaj 
podobnie i serce tej osoby zapłonie,  
i niech nie zazna spokoju, aż chęci 
i żądaniu mojemu zadość nie uczy-
ni«.

II. Wziąć kilka włosów z głowy 
ukochanego, lub ukochanej, omo-
tać na około igły i wsadzić następ-
nie do ziemi.

Środek na zapewnienie sobie 
szczęścia.

Wziąć prawy but bogatego 
»goja« napełnić go pszenicą naj-
lepszego gatunku i wszystko to za-
kopać pod progiem.

(Środek wypróbowany i sku-
teczny).

Kto posiada oko wilczycy, na-
biera uroku w oczach wszystkich, 
staje się dla opryszków, zbójów  
i zwierząt drapieżnych niewidzial-
nym; czarty i wiedźmy nie mają 
doń przystępu. Tenże sam środek 
służyć może przeciw febrze”, i t. d.

„Baał-szemi” nietylko przyczyniają 
się do rozsiewania zabobonów, lecz wy-
zyskują zarazem lud w najniemożliwszy 
sposób; nadużywają zaufania mężów, 
posyłających do nich bezpłodne żony, 
przepisują leki, w skuteczność których 
sami nie wierzą, każą sobie płacić bajecz-
ne nieraz sumy przeważnie gdy choroba 
niebezpieczna, obiecują przy tem dać 
„zbawienny, po tysiąckroć już wypróbo-
wany środek”, po zażyciu którego chory 
„musi” wyzdrowieć, w razie pogorszenia, 

ŚRODKI NA MIŁOŚĆ
  I SZCZĘŚCIE

OKO WILCZYCY

ZABOBONY
WIARA W CADYKÓW

stało jeszcze, jako wieczyste „memento 
mori”. Z tego też powodu kichającego 
ciągną za ucho, aby go w ten sposób 
ocucić. Kichnięcie podczas choroby uwa-
żają za niezawodną oznakę polepszenia.

Obawa przed śmiercią jest tak wielką, 
że pod jej wpływem najmniej przesądni 
stają się zabobonnymi do tego stopnia, 
że zwracają się do „owczarzy” i do zna-
chorów i bab wiejskich nietylko po leki, 
lecz po zamawiania i zażegnywania cho-
rób. Szczególnie rozpowszechniona jest 
w ludzie naszym wiara w moc czarodziej-
ską „owczarzy”, którym przypisują umie-
jętność nakłonienia serc do zapamiętałej 
miłości, moc zadawania choroby nieule-
czalnej i znajomość czarodziejskiej sztuki 
leczenia, którą odziedziczyli po przod-
kach.

Wrodzony ludowi naszemu pociąg 
do nadzwyczajności i świata tajemnicze-
go przyczynił się do rozpowszechnienia 
zabobonnej wiary w czarowników i cza-
rownice. Mnóstwo opowieści talmu-
dycznych i kabalistycznych, mających 
za główną treść potęgę czarodziejów 
(legendy o grzesznym Bilaamie, o Aza  
i Azaelu, przygody rabi Izaaka, rabi Je-
hudy i rabi Cheskiela) upewniają jeszcze 
bardziej lud o istotnie wielkiej, chociaż 
grzesznej, sile czarów.

Według podań kabały (p. Kaw Ha-
jaszar C. 28,29) czarownicy znajdują się  
w ścisłych stosunkach z dwoma aniołami 
„Azą” i „Azaelem”, którzy zostali z nieba 
strąceni za to, że się sprzeciwiali Jehowie, 
niechcąc dopuścić stworzenia rodzaju 
ludzkiego. Oni to wtajemniczają ludzi 
w sprawy niebieskie i udzielają im rad  
i wskazówek, według których można za 
pomocą tajemniczych formuł wpływać 
na pogorszenie i polepszenie stanu zdro-
wia chorego.

Pomimo surowego zakazu religji, za-
braniającej pod karę śmierci dopuszcza-
nia się praktyk czarnoksięskich*, pomimo 

* „Czarownicy żyć nie dopuścisz!”, Exodus XXII–18.

epidemja, lub niech ktoś w rodzinie po-
ważnie zachoruje, nie omieszkają wnet 
udać się po poradę, po lek lub talizman 
do głośnego „cadyka” lub „baał-szema”. 
Dzieje się to nawet w klasie średniej,  
u ludzi posiadających pewną inteligencję, 
którzy pod wpływem grożącego niebez-
pieczeństwa, bądź poczynają doprawdy 
wierzyć w moc cudotwórców, do któ-
rych się udają, bądź też robią to dla świę-
tego spokoju, ażeby módz sobie powie-
dzieć: „zrobiliśmy wszystko, cośmy mogli, 
a teraz dziej się wola Boża!”.

Niema chyba ludzi, którzyby tak ko-
chali życie i tak się obawiali choroby,  
a szczególnie śmierci, jak żydzi. Mówiąc 
o chorobie, żyd kilkakrotnie spluwa, do-
dając: „Boże nas od tego uchowaj!” albo 
„nieprzyuderzając”, najczęściej: „nie na 
nas bądź powiedziane, ani na żadnego 
z nas!”. Szczególnie przestrzegają tego 
kobiety, które są zawsze bardziej prze-
sądne od mężczyzn. Już to wogóle te-
matów takich, jak cierpienia, choroba,  
a szczególnie śmierć, starają się unikać,  
w obawie, aby czasem nie wymówić cze-
gokolwiek w złą godzinę. Według wie-
rzeń ludu są chwile, w których nietylko 
każde wypowiedziane słowo, lecz każda 
myśl nawet urzeczywistniona zostaje. 
Dlatego też unikają przypuszczeń co do 
własnej śmierci, lub śmierci innych; w ra-
zie koniecznej potrzeby przyjęto mówić 
w ten sposób: „gdyby po stu dwudziestu 
latach wypadło mnie (tobie) umrzeć 
– chroń nas Boże!”… Ktoby powiedział 
inaczej, naraziłby się na śmiech i pogardę,  
a często i na gniew osób, z któremi mówi, 
i takiemu przyjęto odpowiadać: „nasz kot 
na strychu mówi podobnie jak ty!” –  co 
ma być przymówką do braku wychowa-
nia.

Kichającemu przyjęto odpowiadać: 
„na zdrowie!”, bowiem według podań 
ludu w czasach bardzo odległych, gdy 
jeszcze anioła śmierci nie było, ludzie 
kończyli żywot kichnięciem, które pozo-
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wreszcie ich zimna obojętność podczas 
„krajania ciała ludzkiego”, przyczyniają 
się do rozpowszechnienia przesądu, ja-
koby lekarz był człowiekiem bez serca, 
dla którego życie ludzkie to fraszka, któ-
rą można śmiało poświęcić dla badań  
i doświadczeń, i że jest to człowiek, który 
dla zysków przedłuża chorobę, a w czasie 
epidemji i wprost truje ludzi. Ten ostat-
ni szczególnie przesąd cieszy się wielką 
popularnością. Wynika to z tej głębokiej 
wiary ludu naszego, że epidemja to zły 
duch, od którego wykupić się można za 
pomocą ofiar dobrowolnych. (Podobny 
przesąd istnieje co do wody, która też 
pożąda ofiar i dla tego w miasteczkach, 
przy rzece położonych, chłopcy z nastą-
pieniem wiosny rzucają do wody kota). 
Bardziej inteligentni z ludu nie wierzą 
wprawdzie, że epidemja jest złym du-
chem, tem niemniej są pewni, że lekarze 
trują z braku odpowiednich leków dla 
powstrzymania szerzenia się zarazy.

Podczas ostatniej cholery w roku 
1892 w Lublinie ukrywano chorych nie-
tylko przed lekarzami, ale i przed komi-
tetami ratunkowemi, a z posądzeniami 
lekarzy nie ukrywano się wcale i wyraża-
no je dość głośno. Na zapytanie zadane 
przezemnie pewnej kobiecie, dla czego 
posądza lekarzy i komitety o trucie cho-
rych, ta odpowiedziała: „Przede wszyst-
kiem dlatego, że wszyscy to mówią i że to 
wiedziałam oddawna, a po drugie dlate-
go, że sama się o tem przekonałam; mąż 
mój zachorował, udałam się więc do ko-
mitetu po wino i otrzymałam tę oto bu-
teleczkę, ale myślę sobie – wpierw cho-
remu nie dam, zanim sama nie skosztuję, 
próbuję a to jakieś cierpkie, gorzkie, Boże 
zmiłuj się! Biegnę więc do szynkarza i ku-
puję kwaterkę dobrego wina za 8 groszy; 
no, to było dobre, słodkie, jak miód, a od 
tamtego i zdrowy, uchowaj Boże, mógł 
zachorować!”.

Niesmak i obawę otrucia tym razem, 
jak się przekonałem, wzbudziło dobre 

mnóstwa opowieści ludowych, według 
których z ciała czarownic tworzą się 
po śmierci żmije, jaszczurki i obmierzłe 
gady, lud zwraca się jednak do owczarzy 
i cyganów, którym przypisują posiadanie 
kunsztu czarodziejskiego.

Mieszkańcy miast i miasteczek z bra-
ku owczarzy zwracają się do bab – zna-
chorek miejskich.

Pośrednikiem w tych razach bywa za-
zwyczaj szynkarz, gdyż lekarki miejskie są 
to po większej części stare kobiety złych 
obyczajów, przepędzające dzień cały za 
szynkwasem. System ich leczenia polega 
na zamawianiu, zażegnywaniu i odczy-
nianiu choroby, na paleniu lnu i konopi 
i na przelewaniu wosku topionego lub 
ołowiu przez miotłę nad głową chore-
go, co ma być skutecznym środkiem na 
choroby, powstałe od przestrachu, t j. 
na wszystkie choroby gorączkowe. Rzecz 
naturalna, że im znachorka mniej do 
człowieka podobna, im większe piętno 
zostawiła na niej rozpusta, tem bardziej 
zbliżona jest do ideału czarownicy i tem 
większą jest wiara ludu w skuteczność jej 
leczenia.

Bardziej cudownym, choć rzadziej 
spotykanym typem lekarza ludowego 
w miastach i miasteczkach jest „tatar” 
(tutar). Tak lud nazywa wszystkich zna-
chorów-włóczęgów, których pochodze-
nie, narodowość, sposób życia otoczone 
są mgłą tajemniczości. Leczą za pomocą 
ziół, proszków, maści i spirytusów i lubo 
mają pozór cudowności, dowodzą pew-
nej, niewielkiej naturalnie, znajomości 
rzeczy.

Najmniej sympatycznymi dla ludu 
są lekarze. Brak cudowności w sposobie 
ich leczenia, surowa powaga przy łożu 
chorego, brak sztucznych uniesień w ze-
stawieniu z sentymentalnością cadyków 
i baał-szemów i płaczliwych znachorek*, 

* „Cadykowie” i „baał-szemi” przy chorych wznoszą 
oczy ku niebu i ciężko wzdychają, a znachorki wogó-
le skłonne do płaczu, zalewają się często i łzami.
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to ciekawy materjał dla badacza.
Lecznictwo domowe przedstawia 

mieszaninę pojęć, przesądów i medycy-
ny ludów, wśród których żydzi przeby-
wali podczas swej pielgrzymki wielowie-
kowej, z przesądami i lekami medycyny 
talmudycznej, która ze swej strony tylko 
w małej części jest oryginalną, a opiera 
się na medycynie greckiej i arabskiej*.

Wiara talmudystów w uroki (ain–
horah), t. j. złe spojrzenie, i twierdzenie, 
jakoby na 100 chorób 99 powstawało ze 
złych oczu, a tylko jedna z innej przyczy-
ny, – pozostały i dotychczas w ludzie, 
który przyczynę powstawania większości 
chorób upatruje w zadaniu uroku.

Rzucić urok, czyli urzec, może każdy 
człowiek nietylko wroga lub w ogóle ob-
cego, ale nawet samego siebie. Urokom 
podlegają najbardziej dzieci i kobiety. Po-
wstają one z wydziwiania, zazdrości i sa-
mochwalstwa. Niechcąc narazić się na tę 
chorobę, należy unikać samochwalstwa, 
nie mówić przed nikim, ani przed sobą 
nawet o swej sile, zdrowiu, bogactwie, 
apetycie, urodzie i unikać ludzi o złych 
oczach; są bowiem tacy, co mają man-
ję wydziwiania i dość aby spojrzeli na 
kogo, by mu natychmiast „przyroczyć”. 
Nie chcąc szkodzić komukolwiek, należy 
unikać wszelkiego wydziwiania; gdyby 
jednak wypadło koniecznie powiedzieć 
komu komplement, że dobrze wygląda, 
że jest bogaczem, albo coś podobnego, 
należy trzy razy splunąć, wymówiwszy 
raz, albo jeszcze lepiej, kilka razy, „bez 
uroku”!

Obawa przed urokiem jest tak wielka, 
że niektóre kobiety, a nawet mężczyźni, 
nie jedzą nigdy w czyjejkolwiek obecno-
ści, nie ubierają się należycie pomimo 
możności, prawią od czasu do czasu  
o biedzie, pomimo dobrobytu, a to 
wszystko, ażeby się nie narazić na wydzi-
wianie i przez to samo na urok.

* Prof. dr. Haeser, Hiatorja medycyny, 8. I. § 20 Medy-
cyna żydowska.

wytrawne węgierskie wino.
Ciemnota ludu i jego wybujała wy-

obraźnia dostarczają na każdym kroku 
rzekomych dowodów, utrwalających  
w nich przesądną niechęć do lekarzy, 
do których, pomimo to zwracają się;  
i to dość często, ale zazwyczaj późno, t. 
j. wtedy, gdy kończą kurację u cadyków, 
„baał-szemów” i znachorów, gdy wyczer-
pią cały zasób leków „domowych”, czyli 
tak zwanych „babskich”. Postępuje w tym 
względzie tak samo zupełnie lud tutejszy 
włościański.

Leczenie „domowe” urosło w formal-
ny system zawiły, tradycyjnie przecho-
dzący z ojca na syna, z matki na córkę. 
Kunszt ten posiadają przeważnie kobiety 
starsze, nauczone doświadczeniem; wia-
domości ich, lubo oparte na pewnych 
spostrzeżeniach, są jednak bardzo pod-
rzędnej wartości, zabobon bowiem jest 
tu nieodłącznym czynnikiem. Sztuka ta 
polega na odrębnym podziale chorób 
i na znajomości zamawiań i odczyniań; 
z pomiędzy lekarstw używają środków 
najprostszych i najłagodniejszych. Nie-
wątpliwą własność leczniczą przypisują 
rękom leczącego: kto ma „lekką” rękę, 
najlepiej „zamówi” chorobę, lekarstwo 
przez niego podane skutkuje niezawod-
nie, gdy włosy ostrzyże, wnet odrosną 
na nowo i t. d. Kobiety starsze, posiada-
jące „lekką” rękę, cieszą się wielką wzię-
tością, przywoływane bywają nietylko 
do chorych we własnej rodzinie, lecz  
i do obcych; często same się zgłaszają do 
chorych, narzucając się prawie z radami 
i wskazówkami; leczą bezinteresownie, 
powodowani szczerem współczuciem 
dla chorych i wiarą w niezawodną sku-
teczność swych środków leczniczych.

Jak powstało lecznictwo domowe i co 
się złożyło na to, że te lub owe pojęcia, 
leki i zabobonne praktyki zyskały rozgłos 
i rozpowszechniły się w ludzie do tego 
stopnia, że ucieka się sam do nich bez 
porady „cadyków” i „baał-szemów”, jest 

LECZENIE DOMOWE
ZAMAWIANIE

UROKI
AJN HORE
ZŁE OKO
WYDZIWIANIE
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stej wody, do której wrzucają pojedynczo 
węgle rozżarzone, nazywając przy każ-
dym wpuszczonym węglu kogoś z obec-
nych po imieniu, następnie dają chore-
mu do picia trochę wody, w której węgle 
się gasiły, a resztą polewają trzy progi. 
Urzeczonego kadzą także strzępkami  
z ubrania ludzi, których podejrzywają  
o zadanie uroku.

Do odczyniania uroków jest w użyciu 
następujące zażegnywanie:

„Z mocy Boga wszechpotężne-
go przychodzę prosić i modlić się 
za zdrowie urzeczonego ... (tu wy-
mieniają nazwisko chorego i jego 
matki) ... abyś zechciał, miłościwy 
Boże, zesłać anioła Mtatriona, dla 
odczynienia uroku zadanego bądź 
przez mężczyznę, bądź przez ko-
bietę. I jak urzeczony nie wie, skąd 
i od kogo mu to przyszło, niechaj 
tak nie wie, gdzie się to podzieje; 
rozkaż więc, Boże, aniołowi swo-
jemu, ażeby zabrawszy od niego 
»urzek«, zaniósł go do puszczy 
bezludnych, gdzie jeno duchy  
i zwierzęta dzikie przebywają, aby 
żadnej żywej istocie zaszkodzić nie 
mogło, ani mężczyźnie, ani kobie-
cie, ani też dziecięciu! I niechaj cho-
remu nic złego się nie stanie, nie-
chaj go strzegą dobrzy aniołowie  
w imię boga izraelskiego: po prawej 
stronie archanioł Michał, po lewej 
Gabryel, przed nim Uriel, za nim 
Rafał, a nad głową aureola święta 
Boga naszego!”.

Formułę tę należy powtórzyć trzy 
razy i za każdym razem spluwać po trzy 
razy i oblizywać czoło chorego.

Już to zamawianiom ludu naszego nie 
brak pewnej obrazowości, a większość  
z nich jest rymowana.

Na opędzenie się od psa używają 
zamawiania, które w przetłumaczeniu 

Nawet wydziwianie czyjejś brzydoty, 
niemocy i nędzy też jest szkodliwem.

Niewątpliwą szkodę przynosi kil-
kakrotne przeliczanie pieniędzy, które  
w ten sposób łatwo urzec i jeżeli z nich 
nic nie ubywa, to już napewno nie przy-
będzie, gdyż nie może się w nich objawić 
„błogosławieństwo”.

Większą jeszcze szkodę i uszczerbek 
zdrowiu przynosi liczenie ludzi, czego 
trzeba starać się o ile można unikać i wy-
strzegać, gdyż w ten sposób łatwo jest za-
dać chorobę. W razie koniecznej potrze-
by liczyć można w ten sposób: „nie-jeden, 
nie-dwa, nie-trzy”…

Z tego przesądu korzystają często 
chłopcy wiejscy, którzy dla dokuczenia 
żydom, gdy zauważą większą gromadką, 
liczą głośno pokazując na nich palcami, 
czem tych ostatnich nieraz do pasji i de-
speracji doprowadzają.

Przesądy o urokach wspólne są w zu-
pełności prawie polskiemu ludowi wiej-
skiemu*.

Aby uniknąć uroku, trzeba nosić  
z sobą w kieszeni sól i pieprz, albo też 
nosić na czerwonej wstążeczce zawie-
szoną u szyi torebkę płócienną, a w niej 
sól, pieprz, kilka igieł złamanych, kawałek 
„mezuzy” i kawałek rzemienia od „tefilin”.

Dla ochronienia dzieci od uroku trze-
ba im zawiązać na szyję lub rękę czerwo-
ną wstążeczkę, tasiemkę albo nitkę.

Gdy kto zachoruje na urok, należy 
trzy razy oblizać czoło i pulsy urzeczo-
nego, albo też obetrzeć czoło chore-
go podołkiem od koszuli i spluwać na 
wszystkie cztery strony, albo też 7 razy 
odmówić „Hamałach hagoel” i za każ-
dym razem splunąć.

Dla zdjęcia uroku biorą węgle roz-
żarzone, sypią na nie proch, z trzech 
progów zebrany, i tem kadzą chorego,  
a następnie wszystko to ustawiają pod 
łóżkiem chorego. Biorą też szklankę czy-

* Dr. Marjan Udziela, Medycyna i przesądy lecznicze 
ludu polskiego, s. 77.
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Powstanie wielu chorób przypisuje 
lud zawianiu, bowiem w wiatrach miesz-
czą się złe duchy, które ludziom wielkie 
szkody przynoszą.

Od zawiania powstaje też powszech-
ne cierpienie ludu naszego, zwane różą, 
które też powstać może z zalęknienia,  
z oparzenia i przestąpienia nieczystości.

Róża objawia się w formie czerwonej 
plamy, najczęściej na twarzy lub nodze. 
Chorobę tę leczą najczęściej zapomocą 
t.z. „zapisywania róży”. Na papierze od cu-
kru robi się krążek mniej więcej wielkości 
miejsca, dotkniętego chorobą, a w krążku 
pisać należy gęsiem piórem lub drewien-
kiem trzy wyrazy łacińskiemi literami: 
Róża, Pila, Affypasy, tyle razy ile się w krąż-
ku zmieścić mogą**. Pisać należy prędko, 
nieczytelnie, następnie napisane przekre-
ślić 3 razy wzdłuż i 3 razy wszerz.

W czasie „zapisywania” zachować na-
leży spokój najzupełniejszy, nie myśleć  
o niczem, tylko w duchu powtarzać trzy 
wyżej wymienione wyrazy, a po napisa-
niu posypać papier mąką gryczaną i przy-
łożyć do miejsca dotkniętego różą***.

Obowiązkiem „zapisywacza róży” jest 
trzymać sposób zapisywania w jaknaj-
większym sekrecie, a wtajemniczyć wol-
no tylko dzieci przed 13 rokiem, t. j. wte-
dy gdy są jeszcze niewinne i grzechami 
nie zmazane i w tym tylko razie, gdy się 
jest pewnym, że posiadają dostateczny 
hart woli, ażeby nie zdradzić powierzo-
nego im sekretu. Podczas leczenia unikać 
należy moczenia róży, a zarówno używa-
nia napojów wyskokowych i wszelkich 
kwasów.

Do okadzań róży używane są paku-
ły, które na kilka godzin wpierw należy 
przyłożyć do chorego miejsca, następnie 

** Papierem cukrowym okłada też lud włośc. miejsce 
dotknięte różą, a wyrazy „róża, piła” używane są przy 
zażegnywaniu róży u włościan.
*** Leczenie „róży” zapomocą „zapisywania” jest nader 
powszechne: do osoby, która mnie w nie wtajem-
niczała, zwracał się nie tylko plebs, ale i inteligencja, 
zarówno żydowska, jak chrześcijańska.

brzmi: „Psie, psie, zgiń! Tyś jest Ezawa, jam 
Jakóba syn! Spróbuj jeno kąsać, a djabeł 
porwie cię w kawały!”. Formułę tę należy 
również trzy razy powtórzyć.

Dla odczynienia snów złowróżbnych 
należy, wstawszy z łóżka, przejść się,  
a jeżeli się spotka wroga, kota lub psa, 
powiedzieć: „mój sen niech spełni się na 
twojej głowie, na rękach twoich i nogach 
twoich!” i po czem należy trzy razy po-
wtórzyć: „Gott ist a Harr, a chałom ist  
a Narr!” co znaczy: „Bóg jest panem, a sen 
jest głupcem” (Bóg wiara, sen mara).

Gdy dzieciom wypadają zęby, rzu-
ca się je po nad głową za piec, mówiąc 
„Mäusel, Mäusel, da hast du einem be-
inernen, gib mir einen eisernen!” [Mysz-
ko, myszko, masz tu kościanego, a daj mi 
żelaznego – red.], a urosną dziecku zęby 
zdrowe i mocne.

Lud wiejski postępuje w tenże sposób 
mówiąc: „Na myszko kościanego, a daj mi 
żelaznego”*.

Przestrach uważa lud za przyczynę 
wszystkich chorób gorączkowych. Gdy 
się dziecko przestraszy, należy stłuc nad 
jego głową garnek gliniany, albo spalić 
nad głową jego len lub konopie.

Gdy się dziecko lub starszy przelęk-
nie i z tego zachoruje, należy chorego 
nakryć „tałesem”, następnie wziąć 9 
łutów wosku, roztopić w nowym gar-
nuszku i przelewać topiony wosk nad 
głową chorego, cedząc go przez nową 
miotłę, w nowej misce z wodą. Podczas 
tej funkcji nie wolno mówić ani myśleć 
o niczem, tylko o tem, ażeby wyszło po-
dobieństwo tego stworzenia, którego 
się chory przeląkł; gdy wosk nareszcie 
przedstawi podobieństwo człowieka, 
psa, kota, albo innego zwierzęcia, należy 
dać choremu łyżeczkę wody, do której 
przelewano wosk, a resztą wysmarować 
ciało i pulsy chorego. Tak postępują 3 
razy w ciągu dnia, ale koniecznie przed 
zachodem słońca.

* Dr Marjan Udziela, str. 151.
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Do chorób umysłowych i nerwowych, 
szczególnie do choroby, zwanej „dybu-
kiem”, stosuje lud wyłącznie leczenie teu-
rgiczne. Powstanie w ludzie wyobrażenia 
o tej chorobie oparte jest prawdopodob-
nie na nauce o przechodzeniu dusz z jed-
nych istot w drugie (gilgoł)*. 

Według wierzeń ludu, dusze grzesz-
ników tułają się wśród miejsc nieczy-
stych, zanim się do piekła dostają, i tu 
doznają tortur i poniżeń, stokroć gor-
szych od strasznych mąk piekielnych. 
Co dzień o zmroku roi się aż od tych 
duchów pokutnych, – pełno ich na 
cmentarzach, przed synagogami, pod 
schodami i w podwórzach. Należy więc 
być ostrożnym: mężczyźni nie powinni 
wychodzić bez „cyces”, a kobiety bez far-
tucha, wylewając w nocy, szczególnie po 
dwunastej, pomyje, należy trzy razy po-
wtórzyć: „hietsenk”! (strzeżcie się!), aby 
uprzedzić dusze pokutujące, by się odsu-
nęły i nie zostały oblane nieczystościami, 
gdyż w ten sposób łatwo im dać powód 
do dostania się do ciała żyjącego.

Tem bardziej należy się tego wystrze-
gać, że obranie sobie czasowego siedliska 
w organizmie żyjącym leży w interesie 
samych duchów, bowiem te inaczej nie 
chcą opuścić człowieka, aż otrzymają 
rozgrzeszenie (tykun) od cadyka, lub wo-
góle męża świętobliwego, za którego pro-
tekcją już im łatwo dostać się do piekła 
na nowe straszne, lecz mniej poniżające 
tortury.

Gdy taki duch, czyli dybuk, wejdzie 
w człowieka, człowiek ten przestaje być 
sobą, traci zmysły i wolę, a poduszczany 
przez złego ducha, co w nim siedzi, staje 
się skłonnym do popełniania grzechów. 
Lecz jeżeli to człowiek prawy, wtedy 
wszelkiemi siłami stara się stawić opór  
i nie poddać się „dybukowi”, z którym 
wstępuje w walkę zapamiętałą, przez co 

* Nauka ta wspólna Egipcjanom i od nich zapewne 
wziętą została. Prof. dr. Haeser, Historja medycyny. 
Medycyna egipska.

przed zachodem słońca pakuły złożyć 
na nowej glinianej pokrywce, podpalić  
i osypać mielonym bursztynem, a popiół 
wyrzucić gdzie ludzie nie chodzą.

Okadzają też pakułami i bursztynem 
chustkę, którą przykładają do miejsca 
chorego.

O leczeniu róży czytamy w księdze 
magistrackiej w Kamieńcu Podolskim akt 
następujący:

„Roku 1718 die Junii, przy za-
chodzie słońca postrzeżono ży-
dówkę, jednę, na imię Chajkę 
Szmujlichę, która garnek wynioz-
szy w gnój zagrzebała. I tę Chajkę 
przyprowadzono na urząd, i py-
tana była, coby to był za garnek? 
Ona zeznała: że Josiowa dała mnie 
szostaczek, żebym ten garnek za-
niosła i zarzuciła, a ja jako uboga 
wziołam szostaczek i tom uczyniła, 
ale nie wiem co w tym garnku były. 
A gdy Josiowę ową, muzykantkę, 
przyprowadzono, pytano, coby to 
był za garnek, który posłała zarzu-
cić? — Josiowa zeznała to: że od 
dni kilka coś się stało córce mojej, 
zły wiatr one podwienoł, a tak na 
twarzy ma rumieniec dziwny i tę-
skni sobie i nic jeść nie może, dla 
czego radziłam się ludzi, niewiast 
różnych. A tak niewiasta jakaś za-
choża przyobiecała, że te odchodzi 
tej dziwce, która niewiasta kazała 
mi nagotować nici, jajec i wosku, 
mąki, maku, jagieł. I ja to zagoto-
wawszy dała; alem nie widziała, co 
ona z tym robiła; tylko, że w garnek 
kazała, wkładszy to odnieść, gdzie 
ludzie nie chodzą, w wodę, aboli 
gdzie. I dałem żydówce szostaczek 
za to. Na to ja sumieniem zeznaję 
i wolno córkę moją obaczyć. Któ-
rych żydówek pomienionych za 
wartę pobrano do zamku”.

ŹRÓDŁO WIARY
  W DYBUKI

SIEDLISKO DYBUKA

DYBUKI
GILGUL
METEMPSYCHOZA

LECZENIE RÓŻY zazwyczaj mniej więcej godzinę*.
Gdy następnie z ziemi się podnosiła, 

była tak zmęczona, że ledwie oddychać 
była w stanie, a zapytana, co jej jest, od-
powiadała, że sama nie wie; bo oto dwa 
lata temu wyszła sobie we wsi, gdzie wła-
śnie mieszkała, przed wieczorem na spa-
cer i doszedłszy do starego spróchniałego 
drzewa, odłamała kilka gałązek suchych; 
wtem ktoś krzyknął do niej: „jesteś? mam 
cię nareszcie, tyle czasu czekam na cie-
bie!”. Gdy weszła do izby, „zaczęło ją na-
tychmiast mordować” i tak już ją dwa 
lata morduje.

Pocieszała się jednak tem, że „cadyki” 
utrzymują, że ma tylko jeszcze pół roku 
cierpieć, bowiem za pół roku wyznaczą 
„dybukowi” miejsce w piekle.

Krewna chorej opowiadała, że „dy-
buk” ten to pokutująca dusza „chaze-
na”, o którym opowiadają, że zmazał się 
najstraszliwszym grzechem, dopuścił 
się bowiem cudzołóztwa w sądny dzień  
z samego rana, a następnie przystąpił do 
ambony jako „delegat modlących się do 
Boga”; za karę więc tuła się po świecie bez 
spoczynku już wiek cały, aż mu wreszcie 
udało się dostać do drzewa, a z drzewa 
do biednej kobiety.

Krewna chorej utrzymywała, że tak 
jest napewno, bo o „chazenie” tym sły-
szała już dawniej, jako o upiorze po 
świecie chodzącym i wreszcie, gdy była 
z chorą u „cadyków”, na zapytanie tych 
ostatnich „dybuk” odpowiedział (odpo-
wiadała właściwie chora, ale nie swoim 
głosem, tylko głosem, z brzucha wydo-
bytym), że jest pokutującym za grzechy 
„chazenem”, że przez lat sto błąkał się  
w puszczach bezludnych i prosi o roz-
grzeszenie, by módz dostać się wreszcie 
do piekła.

W szpitalu zrobiono próbę i zapytano 
chorej w czasie napadu: „kto jesteś, dybu-
ku? – powiedz prawdę!”. Chora odpowie-

* Przy napadzie takim obecną była razu pewnego  
i matka moja.

następuje rozdwojenie w człowieku: „dy-
buk” głośno poduszcza go do złego, ten 
się opiera, prosząc „dybuka”, aby go do 
złego nie kusił, by zechciał czemprędzej 
go uwolnić, opuścić i t. p.

„Dybuk” jest dla ludu zjawiskiem jak-
kolwiek nierzadkiem, jednakże nadzwy-
czaj ciekawem.

Do chorego schodzi się całe pra-
wie miasteczko; jeżeli biedny, każdy mu 
cokolwiek zostawi; wszystko, co chory 
mówi, przechodzi z ust do ust, natural-
nie z odpowiedniemi komentarzami,  
a razem wzięte tworzy w końcu nową 
opowieść o „dybuku”, których to lud bar-
dzo jest ciekawy i łakomy.

Na prowincji w długie wieczory zi-
mowe zbierają się zazwyczaj sąsiadki, 
skubią razem pierze i opowiadają sobie 
straszne historje o złych duchach i „dy-
bukach”.

Choroba ta objawia się rozmaicie  
i u każdego prawie chorego inaczej: jedni 
krzyczą, inni śpiewają, inni wyją lub ry-
czą, inni znów śmieją się, są tacy, co plotą 
głupstwa i tacy, co domagają się, by im 
dano do jedzenia „trefnej” kiełbasy i t. d. 
Zależy to od tego, czem był poprzednio 
„dybuk” i jakie były jego grzechy.

Na jednym tylko punkcie schodzą się 
wszyscy prawie: oto nie potrafią wymó-
wić wyrazów: Bóg, Jehowa, Adonaj, Anioł 
i innych świętych słów.

„Dybukiem” zostaje tylko wielki grzesz-
nik, co się dopuścił mordu, gwałtu lub świę-
tokradztwa.

Najczęściej w opowieściach ludowych 
spotykamy jako „dybuków” – „chazenów” 
(kantorów).

W Lublinie w szpitalu – opowiada-
ją – lat temu ze trzydzieści leżała chora 
kobieta, która podczas napadów rzuca-
ła sie na ziemię, jak gdyby miała „ciężką 
chorobę” (padaczkę) i wyśpiewywała 
różne pieśni synagogalne, jak naprzykład 
Kol-nidra, Kadisza, Jaałos i t. p. trwało to 

OBJAWY OPĘTANIA
  PRZEZ DYBUKA

KANTORZY
  SYNAGOGALNI

DYBUK W LUBLINIE
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DYBUK JAKO 
  ROZRYWKA 
  LUDOWA
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ją także ludzi, co sami do siebie mówią  
i ze sobą rozprawiają.

Jeżeli mamy wierzyć licznym opowie-
ściom ustnym i pewnym książkom żargo-
nowym, przed niedawnym jeszcze cza-
sem bywały wypadki, że rodzice zawozili 
do „cadyków” chore córki, które „dybuk” 
kusił do czytania „trejfe-pusłów” – ksią-
żek, pisanych w obcym języku.

Powszechne są powieści o „bachu-
rach”, którzy, nie mogąc się kształcić  
w domu w obawie przed rodziną, która 
temu była przeciwną, schodzili się razem, 
na strychu łaźni, i tam się uczyli.

Ludzie, słysząc jakieś głosy przyciszo-
ne i mowę, dla siebie niezrozumiałą, byli 
przekonani, że na strychu są „szedim” 
i „dybukim”. Udają się więc do rebego, 
który w towarzystwie kilku „szamesów” 
przychodzi do łaźni w „kitlu” i „talesie”, 
ma odpowiednią przemowę do złych du-
chów, których stara się przekonać, że po-
winny natychmiast łaźnię opuścić i t. d.

W ostatnich jednak czasach podobne 
wypadki albo się wcale nie zdarzają, albo 
przynajmniej nader rzadko, bowiem nie-
tylko lud, ale nawet „chasydzi” przestali 
uważać czytanie książek niehebrejskich 
za grzech, chociaż wiara w objawy świa-
ta niewidzialnego, wiara w złych duchów  
i w upiory, tułające się po świecie bez 
spoczynku, istnieje jeszcze w ludzie w ca-
łej swej potędze.

W Lubelskiem rozpowszechniona jest 
opowieść o grzeszniku, co w sądny dzień, 
miast iść do bóżnicy, udał się do szynku 
z dziewczętami i tam oddawał się pijaty-
ce, tańcom i sprośnym uciechom i bluź-
nił jeszcze, mówiąc: „i cóż mi za to Bóg 
zrobi?”. Lecz po pewnym czasie został 
sparaliżowanym, a po śmierci dusza jego 
błąkała się w rynsztokach i śmietnikach, 
aż wreszcie weszła w młodą dziewczynę.

O sposobie leczenia „dybuków” 
opowiada lud zawsze jedno i to samo, 
a mianowicie, że z chorym udawano się 
z początku do lekarzy, że lekarze pomi-

działa: „nie jesteście rabinami, ażeby wam 
opowiadać, kto jestem”.

Po pewnym czasie chora przyjechała 
do Lublina, ale już kompletnie zdrowa. 
„Kto w Boga wierzył” szedł ją odwiedzić, 
o zdrowie pytać i jakim cudem uleczoną 
została, dopytywać.

Kobieta opowiadała, że była u „rabi-
na” (cadyka), że cadyk miał z „dybekiem” 
dłuższą dysputę, w której namawiał i za-
chęcał go do opuszczenia chorej, że „dy-
buk” z początku nie zgadzał się, aż wresz-
cie cadyk zirytował się i jął tupać nogami 
i krzyczeć: „ty »posze-Izrael!« (wyrzutku 
Izraela) czegoś się uczepił tej biednej ko-
biety, opuść biedną matkę dzieci, bo ina-
czej na wieki przepadniesz!”.

„Święty rabi! – odpowiada na to dy-
buk – nie mogę inaczej do piekła się do-
stać, zanim człowieka nie uduszę”.

Wtedy rabi zakrył „tałesem” głowę, do 
ręki wziął laskę, do drugiej księgę świętą  
i jął tupać nogami i krzyczeć: „wynieś mi 
się natychmiast i nie śmiej uszkodzić tej 
kobiety, wydostań się z małego palca!”.

„Żeby choć przez nozdrza” – prosił się 
dybek.

„Cadyk” tupał nogami i krzyczał, aż 
wreszcie słychać było trzask, jak gdyby 
szyba pękła, kobiecie spuchł mały palec, 
ale za to wyzdrowiała zupełnie.

W Kaliskiem znów opowiadają o słyn-
nym „chazenie” imieniem Jańcza (Jańcza-
chazen), którego dusza po śmierci „wstą-
piła w kobietę”.

Lud opowiada też często o „dybukach”, 
co to ni ztąd ni zowąd zaczęły mówić po 
francuzku, czy też po angielsku, bo bełko-
tały jakieś niezrozumiałe wyrazy: keskele-
si, keskele-me, ektus, profektus i t. p.

Wszelkie nagłe zmiany w człowie-
ku, każdy nałóg, namiętność lub manję, 
zwykł lud uważać za opętanie „dybuka”.

Gdy kto zawiele gada i krzyczy, mó-
wią o nim: „pewnie »dybuk« weń wlazł, 
bo tak z niego gada”.

Za opętanych przez „dybuka” uważa-
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W medycynie talmudycznej** nie znaj-
dujemy wzmianki nawet ani o „dybuku”, 
ani o „gilgole”.

Wiara w tułactwo duszy i w przecho-
dzenie jej w ciało żyjące powstała u żydów 
dość późno. Pierwszą obszerniejszą pracą 
w tym przedmiocie obdarzył nas wielki 
tanaita Menasse-ben-Izrael*** w XVI wieku.

Autor wierzy w nadprzyrodzone po-
chodzenie „dybuku”, a metampsychozę 
uważa za wielkie dobrodziejstwo dla 
człowieka, przez nią bowiem dusze po-
grążone podczas ziemskiej egzystencji 
w niewierze i zmysłowości mają sposob-
ność odpokutowania swych grzechów. 
Przejście duszy jest z jednej strony czyś-
cem, a z drugiej żywem „memento mori” 
Każdy więc człowiek winien pamiętać, że 
przyjdzie pora śmierci, a jeżeli zgrzeszył, 
skazany będzie na tułaczkę wśród miejsc 
nieczystych, na męki i poniżenia. Szcze-
gólniej cierpią dusze ludzi, co nienatural-
ną śmiercią umarli.

Wiara w pośmiertną wędrówkę dusz, 
jak utrzymuje autor, przeszła do nas  
z Egiptu jeszcze przez patrjarchę Abraha-
ma.

Zdanie o tak wczesnem powstaniu 
u żydów tej wiary wydaje się nam myl-
nem, bowiem ani w piśmie świętem ani 
w talmudzie nie znajdujemy „gilgolu”,  
a spotykamy się z tem zaledwie w dzie-
łach kabalistycznych, które powstawały 
mniej więcej w końcu wieków średnich.

Wiara w „metamposychozę” doszła 
u żydów do najwyższego stopnia rozwo-
ju w wiekach XVI i XVII. Szczególnie zaś 
rozpowszechniła się w Polsce, gdzie ist-
niała specjalna klasa lekarzy–znachorów, 
którzy choroby zwykłe leczyli zapomocą 
„kemaoth”, choroby zaś większe, szcze-
gólnie umysłowe, leczyli zapomocą gło-
śnych i uroczystych wezwań i zaklęć, ma-

** Dr. Joseph Bergel, Die Medizin der Talmudisten. E. J. 
Wunderbar, Biblisch Talmudische Medizin. D. Dr. Izrael 
Michał Rabinowicz, Einleitung in die Gesetzgebung 
und die Medizin des Talmuds.
*** Manasse ben Izrael, Niszmatch Chaim.

mo chęci nic zrobić nie mogli; udano 
się wreszcie do słynnego „cadyka”, który 
sprawę całą postawił na ostrzu noża, bo 
oto wręcz bez wszelkich ogródek powie-
dział „dybukowi” „wynieś mi się czem-
prędzej, nie tu miejsce dla ciebie! a jeżeli 
chcesz koniecznie dostać się do piekła, 
no, to mam właśnie wakans dla ciebie; 
ale pamiętaj, bądź grzeczny i wydostań 
się przez mały paluszek prawej, albo też 
lewej ręki!”.

„Dybuk” z początku nie chce zazwy-
czaj się zgodzić, proponuje natomiast 
wydostanie się przez gardło, – ale „ca-
dyk”, który w świecie duchów jest jak-
by u siebie w domu, wie doskonale, że 
wydostanie się „dybuka” przez gardło 
mogłoby sprowadzić uduszenie chore-
go, niechce się więc przystać na to i „dy-
buk” zmuszony jest wyjść z małego palca  
w postaci cienkiej czerwonej niteczki. 
Następnie szyba pęka, palec puchnie, 
chora lub chory czują się zdrowymi, jak 
nigdy.

W dziełku hebrajskiem p. t. „Hadi-
buk”*, autor opowiada, że razu pewnego 
sam był obecny przy wypędzeniu „dy-
buka”, w podwórzu żydowskiego domu  
w Łodzi.

Sposób wypędzania nie różnił się od 
wyżej przytoczonego. Brudna obdar-
ta dziewczyna leżała skulona na ziemi, 
przed nią stał mężczyzna w jedwabnej 
długiej kapocie z kołpakiem (sztrejmoł) 
na głowie i głośno krzyczał:

„geh, geh, – der przysucher heist dich 
gehen! ich heiss dir gehen!” – wyjdź, 
wyjdź „cadyk” z Przysuchy każe ci wyjść, 
ja ci rozkazuję, abyś wyszedł!

Prac, któreby istotę i przyczynę po-
wstawania „dybuków” traktowały objek-
tywnie i naukowo, nie posiadamy żad-
nych; z tego też powodu zatrzymamy się 
nieco dłużej nad tą chorobą.

* P. Ruderman, Hadibuk oj haszykufus kłutis al 
nispadchus bgiłgul hanfuszesz, Warszawa 1878.
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dusza pokutna; jak w jednej tak i w dru-
giej chorobie mamy do czynienia z ma-
jaczeniami gorączkowemi i psychicznemi 
zaburzeniami, którym towarzyszą napa-
dy epileptyczne. Różnica polega tylko na 
treści omamów i złudzeń, jakich dozna-
ją chorzy podczas napadów. Ale treść 
złudzeń w każdej chorobie gorączkowej 
zależna jest w zupełności od pojęć i re-
ligijnych wierzeń chorego. I cóż w tem 
dziwnego, że dziewczyna, nasłuchawszy 
się strasznych historji o pośmiertnej wę-
drówce dusz, bredzi podczas choroby 
o duszy jakiegoś znanego a nieżyjącego 
już grzesznika i rozpustnika i doznaje 
złudzeń, jakoby ta dusza w nią wstąpi-
ła? Gdyby ta dziewczyna czytała książki 
i była niemi również przyjęta, bredziłaby 
zapewne o bohaterze któregokolwiek 
romansu, przez nią czytanego; gdyby zaś 
żyła w wiekach średnich, w tych wiekach 
ciemnoty i zabobonnych wierzeń, i nie 
była przytem żydówką, byłaby bredziła  
o djabłach, czarownicach, o ucztach czar-
cich, sabatach, doznawała by złudzeń, że 
jest w bliskich stosunkach z djabłami, jak-
to się działo w owych czasach ze wszyst-
kimi opętanymi.

„Dybuk” jest więc tem u ludu ży-
dowskiego, czem było opętanie u ludu 
chrześcijańskiego, a ponieważ to ostat-
nie uznanem zostało za chorobę syste-
matu nerwowego, „dybuk” zatem jest 
również chorobą nerwową – epilepsją, 
histero-epilepsją lub obłędem padacz-
kowym (delirium epilepticum).

Wszystkie objawy tej choroby, lubo 
mają wielki pozór cudowności, dadzą się 
łatwo wytłumaczyć bez udziału sił tajem-
niczych.

Dla przykładu przytoczymy opis pa-
roksyzmu, podany w księdze „Niszmath 
Chaim”**.

„W r. 5335 [1575 – red.] w mie-
ście Ferraro w mężatkę lat 25 we-

** Manasse ben Izrael, Niszmatch Chaim.

jących na celu wypędzenie złego ducha.
Najsłynniejszymi egzorcystami w w. 

XVII byli: Joel Baalszem, Moses Prager, 
Benjamin Kohan, Eljasz Baalszem i Izrael 
Baalszem (Beszt)*.

Sądząc z licznych opowieści o „dybu-
kach” a także i z ilości słynnych egzorcy-
stów, przypuszczać należy, że choroba 
ta musiała być nader rozpowszechnioną  
w dawnej Polsce, szczególnie na Podo-
lu i w pogranicznej części Galicji, gdzie 
najbardziej skupił się ruch mistycyzmu 
żydowskiego.

Litwa stała zdała od tych ruchów mi-
stycznych.

Autor dziełka hebrajskiego „Hadibuk” 
zapewnia, że żydom, na Litwie zamiesz-
kałym, „dybuk” nie jest prawie znanym; 
wiarę ludu naszego w „dybukim” uważa 
za dziwną i wprost śmieszną wobec na-
szej cywilizacji.

Nam jednak ta wiara ani dziwną,  
a tem mniej śmieszną się nie wydaje. 
Lud wierzy, bo nasłuchał się mnóstwa 
opowieści o „dybukach”; lud wierzy, bo 
sam obserwował ludzi, opanowanych 
przez dusze pokutujące: słyszał, jak z nich 
mówiło; widział, jak dusza pokutująca 
w postaci gałki wielkości jajka kurzego 
przechadzała się w ciele energumena; 
słyszał skargi duszy pokutnej, i t. p. Ponie-
waż tanaici i kabaliści kazali mu widzieć 
w tem palec Boży, a nikt mu inaczej tego 
zjawiska nie objaśnił, wierzy więc święcie, 
przy wrodzonym pociągu do nadzwy-
czajności, w tajemnicze powstawanie tej 
choroby.

Dość zastanowić się nad pierwszą 
lepszą opowieścią o „dybuku”, ażeby 
znaleźć zupełne podobieństwo objawów  
z powszechnem w wiekach średnich 
„opętaniem”, szczególnie z „demonopa-
tją” i „demonolatrją”. Opętanych prze-
śladował demon, szatan lub straszne 
widmo, „dybuka” prześladuje grzeszna 

* S. Dubnow, Wozniknowienie chasydizma, 
„Woschod” 1888.
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bo duch przeszedł znowu do gar-
dła, »złapał ją w języku« i nie dał jej 
dokończyć”.

W danym wypadku mamy do czynie-
nia z histerją w następstwie gwałtowne-
go przestrachu, spowodowanego nagłem 
zgaśnięciem świecy wśród ciemności.

Przelęknienie najczęściej bywa przyczy-
ną histerji, podczas napadów której chorzy 
podlegają często ideom stałym (idea fixa)  
i halucynacjom prześladowczym.

W danym wypadku chora doznaje 
złudzeń, jakoby w ciele swojem miała 
duszę wisielca, o którym musiała kiedyś 
słyszeć.

Co do szczegółów, co do przecha-
dzania się duszy pokutnej w ciele chorej  
w postaci gałki wielkości jajka, co do ule-
głości „dybuka” prośbom „cadyka” – wy-
dają się one na pierwszy rzut oka niepraw-
dopodobnemi, zmyślonemi; przy głębszej 
jednak analizie okazuje się, że dadzą się  
z całą łatwością i wytłumaczyć.

Histeryczki podlegają często kurczom 
przewodu trawienia. Najczęściej wystę-
pują kurcze, zaczynające tak zwany kłę-
bek macienniczy (globus hystericus).

Zwykle doświadczają chorzy uczucia, 
jakoby ciało obce, najczęściej kulistej po-
staci, i podnosiło się z żołądka lub z któ-
rejkolwiek części przełyku i pozostawało 
w gardzieli…

W niektórych przypadkach uczucie 
to bywa tak wyraźne, że chorym zdaje 
się, iż palcami mogliby ciało to z gardzieli 
wydobyć… Kłębek macienniczy powsta-
je albo dobrowolnie, jako zwiastun ogól-
nych napadów kurczowych, lub powstaje 
drogą odruchu, występującego u niektó-
rych zwykle przy jedzeniu; niekiedy wy-
wołuje kłębek głośna rozmowa. Kurcze 
gardzieli powikłane bywają niekiedy kur-
czami języka…

Otóż ten kłębek macienniczy uważa 
lud za duszę pokutną, odbywającą spa-
cery w ciele opętanych, w kierunku od 

szła dusza chrześcijanina, Piszta di 
Mudino. Podczas napadu kobie-
ta leżała na wznak nieruchomie, 
jak ciało bez duszy. Oczy miała 
zamknięte, usta otwarte, język 
wywieszony i mocno spuchnięty. 
Obecni objaśniali to tem, że duch 
jest teraz w języku. Obecny pod-
czas paroksyzmu »haraw Gedalia«* 
po zmówieniu odpowiednich mo-
dłów i zaklęć, zwrócił się do ducha 
z zapytaniem, kim był i czem się 
trudnił, na co ten ustami kobiety 
odpowiedział, płacząc, że nazywa 
się Piszta di Mudino, że był paste-
rzem i umarł śmiercią nienaturalną, 
powieszony za kradzież. Na uczy-
nione przez »haraw Gedalia« za-
pytania o stanie duszy po śmierci,  
o bólach, przez nią doświadczo-
nych podczas odrywania się od 
ciała, o tem, jak wygląda piekło,  
i co się w niem dzieje – odpowiadał 
ogólnikami. Na zapytanie, jak duże 
miejsce zajmuje w ciele kobiety, od-
powiedział, że jest, wielkości jajka 
kurzego. Wtedy »haraw Gedalia«, 
chcąc rozmówić się z »opętaną«, 
zwrócił się do ducha z prośbą, aby 
zechciał kobietę na chwilę uwolnić, 
na co ten się zgodził. Z języka prze-
szedł więc do gardła; szyja kobiety 
się nadęła i ta poczęła się krztusić 
i drżeć całem ciałem, dopóki duch 
z gardła nie przeszedł do brzucha.

Wtedy kobieta otworzyła oczy 
i zaczęła opowiadać, że przed kil-
koma dniami wyszła do studni po 
wodę o godzinie 2-ej po północy 
ze świecą, a gdy doszła do studni, 
świeca nagle zgasła i ona pozowała 
w ciemnościach; wtedy to poczu-
ła, że ją »coś« podniosło do góry, 
zanurzyło w studni, potem znowu 
podniosło do góry… Tu przerwała, 

* Gedalia ben Jochai sam opisuje ten fakt w dziele 
swem Szałszełeth bakabałah, s. 86.
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pośmiertną, że dostał się do ciała 
tej kobiety, pomimo jej czystość 
i uczciwość, dla tego tylko, że ta 
obrzuciła go niechcący błotem, że 
już poprzednio był w ciele kobiety, 
tylko go ztamtąd wypędzono i t. d.

Na zapytanie obecnych, czy 
potrzebne mu rozgrzeszenie – 
»tykun«, odpowiedział, że nic 
mu już nie pomoże. Wtedy obec-
ni, (pomiędzy którymi byli rabini  
i ludzie pobożni) zrobili nań »chaj-
rem«, ażeby natychmiast biedną 
kobietę opuścił. Duch przysiągł, że 
opuści, ale przysięgi nie dotrzymał. 
Oświadczono mu więc kategorycz-
nie, że w tejże chwili ma opuścić 
kobietę i wydostać się z pazno-
gcia dużego palca w nodze. Wtedy 
noga kobiety poczęła drgać silnie  
i poruszać się, cała odzież się zsu-
nęła, i odsłoniła nagie ciało kobiety, 
co było tem dziwniejsze, że kobie-
ta ta słynęła ze swej skromności  
i wstydliwości.

Na figlach i nieskromnych 
sztuczkach »dybuka« poznano 
się zaraz, zwrócono się więc doń, 
mówiąc: nie myśl, bezbożniku, 
że ci tak łatwo będzie nas w pole 
wyprowadzić. Dla ostatecznego 
przekonania się, czy »dybuk« so-
bie nadal żartów nie stroi, rozka-
zano mu, ażeby, wychodząc, zgasił 
świecę, która stała o trzy łokcie od 
łóżka kobiety. Wtedy duch, chcąc 
zgasić świecę, nie wychodząc wca-
le z ciała, jął potrząsać, podrzucać  
i miotać ciałem kobiety, a nie mogąc  
w ten sposób świecy zgasić, jął 
prosić, ażeby mu świecę przybliżo-
no, – na co się zgodzić nie chciano.

Po wielu nowych zaklęciach »dy-
buk« wrzasnął: zostawcież mnie na-
reszcie w spokoju, bo, wychodząc, 
zabiorę zarazem duszę tej kobiety! 
Wtem kobieta zerwała się i oświad-

brzucha do gardła i języka.
Wielką uległość duszy pokutnej cady-

kowi, na którego rozkazy „dybuk” opusz-
cza na pewien czas chorą i z języka prze-
chodzi do brzucha, łatwo sobie objaśnić 
suggestją, tembardziej, jeżeli weźmiemy 
pod uwagę wielką wiarę, jaką lud wogó-
le, a chorzy w szczególności, pokładają  
w cadykach.

Że duch niedał kobiecie dokończyć 
opowiadania objaśnić da się tem, że ja-
keśmy to wyżej widzieli, głośna rozmowa 
wywołuje często kłębek macienniczy.

Wszystkie zatem szczegóły tej cu-
downej opowieści przy bliższej analizie 
dają się z łatwością wytłumaczyć: są to 
objawy histerji. Śmiało zatem możemy 
„dybuka” uważać za chorobę systematu 
nerwowego.

Dla lepszego wyjaśnienia tej cho-
roby, przytoczymy bardziej jeszcze od 
poprzedniego charakterystyczny opis 
objawów „dybuku”, podany w księdze 
„Niszmath Chaim”*.

„W r. 5331 [1570 – red.] w Zfath 
(w Palestynie) w młodą żydówkę 
wszedł duch powszechnie znanego 
podówczas »epikoresa«.

Wobec setki prawie osób uczy-
niono odpowiednie zaklęcia i spa-
lono przed kobietą, siarkę w celu 
zmuszenia ducha, ażeby przemówił.

Z początku dał się słyszeć głos, 
podobny do ryku zwierzęcia, ale 
gdy poczęli nań krzyczeć: głośniej 
gadaj, bezbożniku! – głos stawał 
się coraz bardziej do ludzkiego 
podobnym, aż wreszcie wszyscy 
obecni usłyszeli, jako duch jął opo-
wiadać, kim jest, gdzie mieszkał, ile 
miał dzieci, ile żon i t. d. Następ-
nie jął opowiadać, że wiele za ży-
cia grzeszył, że był »epikoresem«, 
że bluźnił i sarkał na świętą Torę, 
za co skazany został na tułaczkę 

*  Manasse ben Izrael, Niszmatch Chaim, s. 57.

skutek. Nie ustąpienie bowiem „dybuka” 
(czyt. choroby) spowodowało krwotok, 
a przeciwnie, krwotoki spowodowały 
ustąpienie zjawisk chorobnych na czas 
bardzo krótki.

Powtórzenie się choroby, czyli po-
wtórne wstąpienie „dybuka” w kobietę, 
nastąpiło naturalnie, nie skutkiem zawie-
szenia nieodpowiednich „kemaoth”, lecz 
zapewne skutkiem wycieńczenia chorej; 
mogło również nastąpić skutkiem na-
stępczej małokrwistości, co przedstawia 
jaknajwdzięczniejsze pole dla rozwoju 
histerji.

Jakeśmy to widzieli, w danym wypad-
ku napady chorobne wywoływane były 
zapomocą zaklęć, t. j. suggestją, a także 
i paloną siarką, t. j. działaniem na zmysły 
powonienia, które podczas choroby by-
wają siedliskiem znacznych idiosynkra-
zji; a bardziej jeszcze upewnić, i w tem 
przekonaniu utrzymać nas może fakt, że 
chora wzbraniała się, niechcąc dopuścić 
powtórnego palenia siarki, która widocz-
nie była odrażającą dla jej nadczulonego 
powonienia. Skutkiem więc pobudzenia 
czuciowego nastąpił u chorej lekki na-
pad, który stanowią ogólne rytmiczne 
kurcze drgawkowe w kończynach i w gło-
wie. Pojedyńczy napad rzadko trwa wię-
cej niż kilka minut; w niektórych jednak 
przypadkach cały szereg napadów wystę-
puje jeden po drugim*.

Łatwo zauważyć, że w wyżej przyto-
czonym wypadku mieliśmy cały szereg 
napadów, a pomiędzy niemi jeden cięż-
szy natury epileptycznej, kiedy to chora 
podlegała kurczom drgawkowym na ca-
łem ciele… „dybuk” potrząsał nią, pod-
rzucał i miotał…

Treści omamów i majaczeń rozbierać 
nie będziemy, jest ona bowiem zawsze 
prawie jednakowa i, jakeśmy to już wyżej 
powiedzieli, wypływa z wierzeń i religij-
nych pojęć chorych.

Co jest jednak najciekawszem w tej 

* Prof. Eulenburg, Choroby układu nerwowego, s. 457.

czyła, że ją duch już opuścił. Z po-
czątku niechciano jej wierzyć, nie 
wiedziano bowiem kto to mówi: 
czy kobieta, czy duch. To oświad-
czenie wydawało się tembardziej 
nieprawdopodobnem, że świeca 
pomimo nakazu nie została przez 
wychodzącego »dybuka« zgaszo-
ną, chciano więc znowu czynić 
nowe zaklęcia i palić siarkę, ale 
kobieta usilnie się wzbraniała, za-
pewniając, że duch ją opuścił, że 
widocznie zapomniał tylko świecę 
zgasić, a przywoławszy do siebie 
kobietę, bo się mężczyzn bardzo 
wstydziła, o powiedziała jej, że »dy-
buk« wydostał się przez łono i że 
oczekiwana regularność nastąpiła.

Zawieszono jej wtedy na szyi 
mnóstwo »kemaoth« – talizma-
nów, ażeby odebrać »dybukowi« 
możność powrotu, ale korzystając 
z zawieszenia nieodpowiednich 
»kemaoth« »dybuk« po godzinie 
powrócił do ciała kobiety.

O strasznym tym wypadku 
wkrótce całe miasto się dowie-
działo; zbiegli się więc wszyscy dla 
przyjrzenia się kobiecie, ale ją za-
wczasu ukryto, obawiano się bo-
wiem, ażeby jej nie spalono, jakto 
się praktykuje w tych razach u nie-
żydów!

Po 10 dniach kobieta umarła, 
uduszona przez »dybuka«.

(Poczem następują liczne pod-
pisy i zaświadczenia)”.

W danym wypadku mamy znów do 
czynienia z histerją, powstałą skutkiem 
nieprawidłowego spełniania funkcyj or-
ganizmu kobiecego, co sprzyja rozwojo-
wi usposobienia macienniczego.

W tych przypadkach zjawiska choro-
by ustępują po obfitych utratach krwi, co 
też miejsce miało w wyżej podanym opi-
sie, w którym jednak wzięto przyczynę za 
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Często występuje nieczułość pew-
nych członków, a czasami (chociaż bar-
dzo rzadko) znieczulenie całego ciała.

W wielu przypadkach, w których ma-
cienniczki swe ciało obrażały (wkłuwając 
wielką ilość szpilek pod skórę, połykając 
ostre ciała i t. d.) istniała nieczułość***.

Co się tyczy napadów jasnowidzenia, 
snu magnetycznego, lunatyzmu i t. p., to 
te polegają zawsze na stanie, do snu zbli-
żonym, przy którym chorzy, kierując się 
jedynie pobudzeniami, rozmaite czynno-
ści wykonywają, nie wiedząc, co się koło 
nich dzieje. Niekiedy odpowiadają zro-
zumiale na zadawane pytania, niekiedy 
w odpowiedziach spostrzegamy wpływ 
widzenia sennego****.

Wszystkie te objawy chorobne, po-
legające na zaburzeniach czuciowych  
i umysłowych, lud przypisuje działaniu 
duchów pokutnych, „dybuków”. Słyszy-
my więc często o tem, jak to „dybuk”, 
leżąc odwrócony do ściany, poznawał 
wchodzących do pokoju, przy zamknię-
tych powiekach poznawał najdrobniejsze 
przedmioty, kłuty szpilkami nie czuł wca-
le bólu, nie drgnął nawet i t. p.

Należy jednak przy badaniu tych 
zjawisk zachowywać się sceptycznie do 
pewnego stopnia, ponieważ z jednej 
strony sami chorzy okazują skłonność do 
przesady i częstokroć oszukują, z drugiej 
zaś osoby otaczające przesadzają zwykle 
te zjawiska, wskutek własnych przesą-
dów, chcąc cuda jeszcze cudowniejszymi 
uczynić.

Gdy lud święcie wierzy w nadprzy-
rodzone powstawanie „dybuków”, klasa 
średnia, nawpół postępowa, w sceptycy-
zmie swym posuwa się nieco zadaleko.

Oto „dybuka” uważa za mistyfikację, 
celem wyłudzania pieniędzy i ciągnięcia 
zysków z przesądów tłumu, lub też za 
fortel, praktykowany przez „cadyków”, 
którzy, namówiwszy dziewczynę lub 

*** Prof. Eulenburg i. t. d., s. 439.
**** Prof. Eulenburg, Choroby układu nerw. str 459.

opowieści, że i dawniej uważano „dybu-
ka“ za zbliżonego do opętania u chrze-
ścjan, obawiano się bowiem, ażeby się 
o chorej nie dowiedziano i nie spalono 
jej, jakto zwykli byli czynić chrześcjanie 
ze swymi opętanymi w owych czasach 
powszechnego panowania przesądów  
i ciemności.

Wyżej przytoczony fakt miał miejsce 
w r. 1570, t. j. w końcu wieku XVI, kiedy 
to prześladowanie opętanych i czarowni-
ków w świecie chrześcjańskim doszło do 
najwyższej prawie potęgi.

Demonologiczny pogląd na istotę 
neurozy i obłędu u wszystkich narodów 
dawniej, a u ludu naszego i po dziś dzień, 
nie wyda się nam wcale tak dziwnym  
i śmiesznym, jeżeli weźmiemy pod uwa-
gę, że choroby te odznaczają się wielkiem 
bogactwem objawów niepowszednich, 
prawie nadnaturalnych.

U chorych występuje nadczułość  
w narządzie nerwu wzrokowego, poja-
wiają się więc u nich właściwe złudzenia 
wzrokowe, widzenia złożone w postaci 
głów, figur, widoków i t. d.

Nadzwyczajna czułość występuje  
u niektórych chorych w organie słuchu, 
tak, że ci częstokroć poznają dźwięki 
niedostępne dla zdrowych. Zdarzają się 
przytem przypadki prawdziwego chorobą 
wywołanego wzmocnienia słuchu; z wra-
żeń podmiotowych wypada nadmienić 
dzwonienie, szmery i t. p. zjawiska, często 
poprzedzające napady kurczowe*.

Znane są wypadki rzeczywistego 
wzmocnienia powonienia. Amman, na-
przykład, opisuje chorą, która w odle-
głości całego pokoju poznawała zapach 
świeżych wisien i za pomocą powonienia 
mogła osoby rozróżniać. Istnieją wia-
rogodne opisy przypadków, w których 
chorzy mogli zapomocą dotykania roz-
różniać osoby i przedmioty w sposób 
niedostępny dla zdrowych**.

* Prof. Eulenburg i. t. d., s. 430.
** Prof. Eulenburg i. t. d., s. 431.
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Obecni objaśniali to tem, że 
»dybuk« nie pozwala mu wyma-
wiać takich świętych wyrazów,  
a gdyby się tylko odważył, zacząłby 
go niezawodnie męczyć.

Uprosiłem jednego z sąsiadów, 
by mnie obudził wśród nocy, abym 
mógł widzieć, jak to chłopca »dy-
buk« męczy. Zawiadomiono mnie  
i otóż jestem przy jego łóżku. Wi-
dzę więc chłopca leżącego na 
wznak; cały jest wyprężony, usta 
ma otwarte, oczy w górę zadarte, 
tak, że tylko białka oczu widać.  
Z początku leży spokojnie, potem 
nagle przerzuca się grzbietem do 
góry, a głowę wciska w poduszki…

Ciotka chłopca oznajmia, że za-
raz »dybuk« zacznie mówić.

Po chwili słyszę głos zupełnie 
zmieniony; wyrazy, które słysza-
łem, nie są godne uwagi, to wszak 
zauważyłem, że zmienia głos z wła-
snej woli.

Wtem zrywa się nagle, wy-
skakuje z łóżka, biega po kątach, 
wrzeszcząc i wyjąc, jak pies. Kładę 
go na łóżko, ten rzuca się tak, że 
opiera się tylko na tyle głowy i pię-
tach, a całe ciało jest w ruch wpro-
wadzone, następnie rękoma chwy-
ta się za szyję, wołając: ot tu! tu!

Wreszcie i to ustaje… chłopiec 
wyciera oczy i siada na łóżku. »Jak 
się masz? – pytam go, – czybyś nie 
mógł mi tego – jeszcze raz powtó-
rzyć!«.

Ten odpowiada, że nie wie na-
wet, o co idzie i nie pamięta wcale, 
czy się coś stało i co się stało”.

Rozpoznanie choroby u wyżej wspo-
mnianego chłopca nie przedstawia żad-
nych trudności, nieświadomość rzeczy 
zrobiła jednak to, że gdy jedni uważali 
chorobę tę za „dybuka”, inni natomiast 
zupełnie ją ignorowali, upatrując w tem 

chłopca, by udawali opętanego, wracają 
im następnie zdrowie i w ten sposób re-
klamują swe cudowne leczenie.

Przed dwoma laty sam obserwowa-
łem kilkunastoletniego chłopca w Lubli-
nie, o którym mówiono, że wstąpił weń 
„dybuk”. O chłopcu tym opowiadano, że 
gdy razu pewnego wyszedł z rodzicami 
na przechadzkę za miasto, odłączył się 
od nich i pobiegłszy naprzód, usiadł na 
przydrożnym kamieniu i pałeczką zaczął 
uderzać w kamień. Ale na nieszczęście,  
w kamieniu tym był „dybuk”, który po 
kilku uderzeniach chłopca, wyskoczył  
i krzyknął: jesteś? mam cię nareszcie!

Długo potem rodzice szukali chłopca, 
aż go nareszcie znaleźli nieprzytomnego, 
leżącego bez czucia obok przydrożnego 
kamienia, a gdy go zawieźli do domu, 
„dybuk” męczył go, dusił, podrzucał ca-
łem jego ciałem, szczekał, wył i wrzesz-
czał.

Wypadek ten wstrząsnął całem pra-
wie miastem; chłopca odwiedzano, zbie-
rano dlań pieniądze, rozprawiano o nim  
i opowiadano cuda. Miasto podzieliło 
się na dwie partje: jedna wierzyła święcie  
i pobożnie kiwała głową, druga śmiała się 
i drwiła sobie, upatrując w całej tej cho-
robie tylko chęć wyłudzenia pieniędzy.

Oto jak miejscowy felczer w liście 
swoim opisuje stan chorego:

„Podczas pierwszej mojej bytno-
ści u chłopca, zastałem go w otocze-
niu całego tłumu osób siedzącego 
w łóżku i bawiącego się drobną mo-
netą, zostawioną przez ciekawych, 
którzy go licznie odwiedzali.

Chłopiec był przytomny i na 
każde zapytanie moje dawał sto-
sowne odpowiedzi.

Wtem znalazł się ktoś, co mu 
chciał dać rubla, ażeby wypowie-
dział wyraz: Adonaj – Bóg; chłopiec 
żadną miarą nie chciał się na to zgo-
dzić.

DYBUK W LUBLINIE
FELCZER
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Jeżeli weźmiemy pod uwagę, jak wiel-
ką jest wiara chorych w powagę i cudow-
ną moc cadyków, i jak wielką wartość 
przywiązują chorzy do słów „cadyka”, ich 
działalność lecznicza nie wyda się nam 
wcale śmieszną, a opowieści o mnóstwie 
uleczeń, przez nich dokonanych na cho-
rych, na których żadne środki nie działały 
– wydadzą się nam zupełnie prawdopo-
dobnemi.

Często, gdy zaklęcia, wezwania i prak-
tyki religijne skutku nie odnoszą, „cady-
kowie” uciekają się do gróźb; udaje się im 
również za pomocą nagłego przestrachu 
usunąć „dybuka”, lub wogóle zaburzenia 
nerwowe.

Z mnóstwa opowieści pozwolę sobie 
przytoczyć jednę:

W małem miasteczku pod Brześciem 
dziewczyna podczas skonu ojca przelę-
kła się i straciła mowę. Miejscowy rabin, 
do którego udano się z dziewczyną po 
poradę, uleczyć jej nie mógł, dał jej więc 
list do słynnego rabina z Brześcia. Gdy 
rabin z Brześcia list przeczytał, przybliżył 
się nagle do dziewczyny i groźnie na nią 
spojrzawszy, krzyknął: „czego chcesz głu-
pia… po coś przyszła tu do mnie?!”. „Ja nie 
umiem mówić” – odpowiedziała chora.

Zbytecznem jest chyba dodać, że to 
uleczenie tak naturalne, lud uważa za 
cud nadzwyczajny.

Po „dybukach” całym murem przesą-

pewniej działają. Prof. Eulenburg i t. d. s. 482.
W świeżo-wydanem dziele d-ra Adama Wizla 
p. t. Wiek nerwowy w świetle krytyki czytamy, co 
następuje: „Histerja, jako zakłócenie równowagi 
duchowej, powstała na skutek pewnych czynników 
psychicznych, może pod wpływem tychże 
czynników momentalnie ustąpić. Jednym  
z najskuteczniejszych w takich razach bodźców jest 
wiara. Ona to największych przy leczeniu histerii 
dokazuje cudów. Trzeba tylko, aby histeryk uwierzył 
w nieodzowną skuteczności tego lub innego środka, 
aby uwierzył silnie i głęboko, a sugestja urzeczywistni 
się napewno. A jeżeli cudowne uleczenia nie często 
się zdarzają, to jedynie dlatego, że nie jest rzeczą 
łatwą natchnąć kogo podobną wiarą… Pierwszy 
lepszy szarlatan łatwiej sobie nieraz radzi  
z histerykiem, aniżeli największa w świecie 
naukowym powaga”, s. 86, 67.

mistyfikację. Nawet felczer zapewnia  
w liście, że choroba chłopca była tylko 
udaną, opierając się na tem, że gdy pod-
czas następnych ataków celem wypró-
bowania głośno przepowiadał, że teraz 
podług teorji chłopiec powinien ruszyć 
prawą nogą, a teraz lewą i t. d., ten wyko-
nywał wszystkie te ruchy jeden po dru-
gim. Daje się to łatwo wytłumaczyć suge-
stją z jednej strony, i właściwem chorym 
tego rodzaju usposobieniem do przed-
stawiania się jako w niezwykły sposób 
cierpiących i od losu prześladowanych.

Niekiedy chorzy, w celu zwrócenia 
na się uwagi otaczających, udają napady 
częstokroć nawet trafnie.

Widzimy zatem, że nietylko lud, ale  
i klasa napół-postępowa błędne ma po-
jęcie o istocie „dybuków”, z tego to wła-
śnie powodu zatrzymaliśmy się dłużej 
nad rozbiorem wszystkich objawów tej 
choroby.

Łatwo dało się zauważyć, że płeć wy-
wiera tu pewien wpływ usposabiający, 
bowiem „dybukom” częściej aniżeli męż-
czyźni, podlegają kobiety.

Co się tyczy leczenia „dybuków”, to 
spoczywa ono wyłącznie w rękach „ca-
dyków”. Kuracja polega na uroczystych 
wezwaniach i zaklęciach „dybuka” i usiło-
waniach wypędzenia pokutnego upiora 
za pomocą praktyk religijnych.

To cudowne leczenie wydaje się nam 
na pierwszy rzut oka śmiesznem, ale jeżeli 
weźmiemy pod uwagę, że dietetyka psy-
chiczna przedstawia nader ważny sposób 
leczenia i że często bardzo obserwuje się 
polepszenie, spowodowane środkami, 
tylko drogą psychiczną działającemi, doj-
dziemy do przekonania że „cadykowie” 
nieświadomie leczą dość trafnie*.

* Metoda psychoterapeutycza polega na tem, że 
lekarz powinien przede wszystkim zyskać zupełne 
zaufanie chorych i imponować im; powinien 
zapewnić chorą, że jest przekonany o jej cierpieniu, 
nie uważając go za zmyślone… podobnych cudów 
dokazuje wiara w powagę lekarza; czem bardziej 
przekonywająco wyrazy te bywają wyrzeczone, tem 
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wszystkich obrzędów i tradycji, ale baczą 
także, ażeby nikt nie śmiał na włos od 
nich odstąpić.

W ostatnich czasach szerzenie się cy-
wilizacji wyparło poniekąd nietolerancję 
ludu naszego i zmuszanie spółwyznaw-
ców do spełniania najdrobniejszych ob-
rządków religijnych; w miejscach jednak 
odludnych, szczególnie po wsiach i mia-
steczkach, można to i teraz jeszcze napo-
tkać podczas epidemji. 

Modły, dobroczynność, codzienne 
odwiedzanie cmentarzy, odwiedzanie ra-
binów i cadyków, obwieszanie się „kema-
othami”, są napowszechniejszemi środ- 
kami zapobiegawczemi.

Jako środki zapobiegawcze używane 
są również pierścionki palmowe, a także 
wiązki cebuli i czosnku***, rozwieszane przy 
drzwiach i oknach.

Na nic wszelkie dowodzenia, że przy-
czynami usposabiającymi w tej chorobie 
jest działanie zarazków gnijących, prze-
mieszkiwanie w ciasnych brudnych ulicz-
kach, w nizkich wilgotnych, źle przewie-
trzanych mieszkaniach, po kilka rodzin 
w jednym alkierzyku, i wreszcie nieod-
powiednie odżywianie się… wszystkie te 

*** Ojczyzną cebuli i czosnku jest Egipt i Palestyna. 
Rośliny te były ulubioną strawą Izraelitów.
Egipcjanie czynili czosnkowi boskie honory, nato-
miast Grecy i rzymianie nie znosili zapachu tej rośli-
ny, i dla tego to ostatni przezywali żydów „foetentes” 
[śmierdzący – red.].
Pomimo to czosnek uznawany był powszechnie jako 
środek leczniczy, sami rzymianie dawali go żołnie-
rzom przed bitwą dla wzbudzenia w nich męztwa 
i odwagi. Talmudyści używali czosnku jako środka 
przeciw melancholji, hipochondrji, męzkiej niemocy 
i jako środka przeciwczerwiowego (R. J. Wunderbar, 
Biblisch–Talmudische Medizin, r. 1850).
W naszej medycynie ludowej czosnek i cebula 
używane są do bardzo wielu chorób. Czosnek – do 
chorób żoładkowych, do bólu zębów, żółtaczki i par-
chów a także na porost włosów. Cebula – do kaszlu, 
bólu zębów i brzucha, jako środek przeciwczerwio-
wy, jako środek dla wzbudzenia apetytu (Szmirath 
Habriuth, Warszawa 1885).
„W czasie chorób epidemicznych chłopi objadają 
się czosnkiem, aby jego wonią odpędzić złe duchy, 
sprowadzające słabość” (D-r M. Udziela, Medycyna 
ludu polskiego).

dów i zabobonów otoczona jest cholera*.
Nagłe powstawanie tej choroby, czę-

sto bez żadnych znaków przepowied-
nich, nadzwyczajna ważność i przeraża-
jąca szybkość tego zabójczego cierpienia 
i wreszcie zupełny brak radykalnych środ-
ków zaradczych, wzbudzają taką panikę 
w ludzie, że najodważniejsi stają się tchó-
rzami, a pod wpływem tchórzostwa pró-
bują i doświadczają najbardziej zabobon-
nych praktyk.

Cholerę lud wyobraża sobie jako nie-
wiastę, prześladującą ludzi, szczególnie 
młodzież, a kogo różdżką swą morową 
dotknie, ten umiera**.

Niewiasta morowa prześladuje często 
swe ofiary, przemieniona w jakąkolwiek 
postać, najczęściej kota lub psa, niema 
dostępu do człowieka, tylko wtedy, gdy 
jest sam, a w większem zgromadzeniu nie 
pojawia się nigdy.

Przyczyną usposabiającą są wielkie 
grzechy przez ludzi popełniane, z jakiego 
to powodu Bóg, jako karę, zsyła tę zabój-
czą zmorę na ziemię.

W razie więc pojawienia się epidemji 
cholery, pobożność w ludzie wzrasta do 
potęgi zabobonu.

Właścicielka „mykwy” skrzętnie no-
tuje, jak często każda z kobiet odwiedza 
jej instytucję, a gdy się okaże, że którakol-
wiek wcale do „mykwy” nie chodzi, lub 
odwiedza ją rzadko, zostaje pociągnięta 
do rabina. Gdy zauważą dziewczynę roz-
mawiającą z chłopcem, strzygą jej włosy. 
Gdy się dowiedzą, że która z dziewcząt 
nie „koszeruje” mięsa, obwieszają ją 
śmierdzącymi kiszkami i prowadzą przez 
ulice, wołając: „maacheł-trejfnice!” – „ta 
paskudnica jadła trefne” i t. p.

Słowem, nie tylko sami przestrzegają 

* Wyraz „cholera” uważany jest przez lud, jako po-
wstały z hebrejskiego „choli”, co oznacza „choroba”, 
„ra” – „zły, brzydki”, czyli „brzydka choroba”.
** W Polsce wyobrażano sobie powietrze morowe 
jako niewiastę w bieli, która na wysokim wozie  
o dwóch kołach objeżdża wsie, D-r Marjan Udziela, 
Medyc. i przesądy ludu polskiego.
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tem zwyczajnym, albo „aptecznym” (aro-
matycznym) i nacierają go począwszy od 
łydek.

Znani są w ludzie nacieracze specja-
liści, którzy posiadają zdolność łatwego 
„rozprowadzania kurczów”.

Cała ta gwałtowna choroba w pojęciu 
ludu polega głównie na stygnieniu cia-
ła, doprowadzić więc chorego do ciepła 
normalnego znaczy prawie go uzdrowić.

W celu więc ogrzania chorego ukła-
dają się nieraz z chorym w jednym łóżku  
i przycisnąwszy go do siebie, ogrzewają 
go ciepłem naturalnem. Jednakże wy-
padki podobnego poświęcenia są dość 
rzadkie, pomimo, że lud w zaraźliwość 
cholery mało wierzy.

Specjalne dziełko w języku hebrej-
skim, poświęcone wyłącznie środkom 
zapobiegania i leczenia cholery***, podaje 
mnóstwo zaklęć kabalistycznych, które 
bądź ze względu na swą zawiłość, bądź ze 
względu na rozmiar pisma naszego, nie 
mogą tu być przytoczone.

Pozwolę sobie jednak przytoczyć po-
czątek jednego z zaklęć, właściwie modli-
twy, dla scharakteryzowania pojęcia ludu 
naszego o istocie leczenia choroby.

„Władco Wszechświata! Do Cie-
bie się z prośbą zwracamy, obyś 
chciał w litości swej dla nas niepo-
miernej powstrzymać »megefę« 
(epidemię) i oddalił od nas strasz-
nego niszczyciela!

Boże miłosierny, nie daj nisz-
czycielowi owemu gwałtownemu 
wejść w progi domostw naszych. 
Zmiłuj się nad nami, nad dziećmi 
i nad niemowlętami naszemi i nad 
całym narodem izraelskim!

Przyjm łaskawie modły nasze, 
jakeś przyjął kadzidło z rąk arcy-

*** Szmiroth usgułoth nyfłoeth al koł coroth szeło towoj 
rachmono łycłon, Warszawa 1892.
Autorami tych środków leczniczych są wielcy 
gaonowie. Zebrał i ułożył Abraham Jehoszua Heszel 
z Międzyboża.

prawdy nie znajdują oddźwięku u ludu 
naszego, który woli upatrywać w cho-
lerze karę za grzechy niezliczone, której 
zapobiedz można tylko zapomocą mo-
dłów, zażegnań, „kemaoth” i innych temu 
podobnych środków cudownych.

Gdy jednak pojawieniu się cholery 
zapobiedz się nie udaje, należy starać się 
wszelkiemi siłami powstrzymać szerzenie 
się zarazy.

Najlepszym na to środkiem w pojęciu 
ludu jest wyciągnąć potajemnie stawidła 
młyńskie i zakopać je na cmentarzu*.

Niemniej skutecznym środkiem jest 
wyprawianie na cmentarzu wesel bied-
nym „bachurom”, najczęściej kalekom, 
lub starym kawalerom ze staremi, kale-
kiemi często dziewczynami. W weselu 
takiem przyjmują udział wszyscy prawie 
bogacze, którzy składają się na znaczny 
dość posag dla młodej, a właściwie dla 
starej pary i ponoszą wszystkie, znaczne 
zazwyczaj wydatki na urządzenie wesela, 
na którem obecne jest całe prawie mia-
sto.

Podczas ostatniej cholery w jednym 
Lublinie wyprawiono sześć czy siedem 
podobnych wesel**.

Celem ochronienia się od cholery  
w czasie jej epidemji piją wódkę z pie-
przem i piołunem. Do tegoż samego 
służy korzeń gałgantowy, zwany w ludzie 
gałganem, wymoczony w spirytusie, któ-
ry piją, lub się nim smarują.

Jako obronę od morowego powietrza 
noszą także na szyi i rękach czerwone 
wstążeczki wełniane.

Chorych leczą zapomocą rozgrzewa-
nia: do kończyn dolnych przykładają ce-
gły ogrzane a do górnych okłady gorące.

W razie stygnienia całego ciała lub 
bolesnych kurczów, smarują chorego oc-

* Środka tego używa także lud polski, D-r Marjan 
Udziela, Medycyna i przesądy leczn. ludu polskiego, 
str. 169.
** Opisy wesel na cmentarzach żyd. przez świadków 
naocznych chrześcijan, znajdujemy w piśmie ros.: 
„Kijewlanin”, r. 1866, N. 89 i r. 1872, N. 193.
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rym należy kredą nakreślić ostatnią 
literę alfabetu hebrajskiego – »th«  
i wodę zmieniać co rano.

Dobrze jest przy wstawaniu  
z rana oblewać żarzące węgle moc-
nym octem i wąchać.

Dobrze jest ręce zmywać wodą 
różaną”.

Skończywszy z urokami, różą, dy-
bukami i cholerą, t. j. z chorobami, do 
których lud stosuje wyłącznie prawie 
leczenie teurgiczne, przejdziemy do cho-
rób bardziej powszechnych i mniej na 
cudowności polegających.

W medycynie ludowej żydowskiej 
chirurgja odgrywa rolę bardzo podrzęd-
ną. Tłumaczy się to poniekąd wstrętem 
ludu do przelewania krwi, do zanieczysz-
czającego w ogóle zetknięcia ze zwłoka-
mi lub krwią i chorem ciałem.

Natomiast w wielkim stopniu rozwi-
nięta jest w ludzie znajomość embrjo-
Logji i fizjologji brzemienności i porodu 
i prawie wszelkie postępy w zakresie 
położnictwa. Polega to widocznie na ba-
daniach, wywołanych w wielkiej części 
przepisami religijnymi, tyczącemi się czy-
stości i nieczystości*.

Wiedza ta musiała być rozwinięta 
jeszcze w najdawniejszych czasach ist-
nienia ludu żydowskiego i musiała być 
wzorowana na medycynie egipskiej, gdyż 
akuszerki żydówki istnieją już w czasie 
niewoli egipskiej**.

Bowiem powiedziane jest w piśmie 
świętem: „I rozkazał król Egipski babom 
Hebrajskim, a rzekł: gdy będziecie babić 
niewiastom hebrejskim, a ujrzycie, że ro-
dzą, byłliby syn, zabijcież go…”***.

Kunszt ten posiadają w najwyższym 
stopniu t. z. „bube” (baba), pełniące czyn-
ności akuszerki, „warturin”, pielęgnująca 
położnicę, i wogóle starsze kobiety, na-
* Main Tohor – przepisy o czystości dołączane do 
każdej książki do modlitwy dla kobiet.
** Prof. dr. Haeser, Historia medycyny.
*** Exodus Cap. I. 15, 16.

kapłana Arona podczas pierwszej 
»megefy«. Powiedziane bowiem 
jest: i stanął pomiędzy żywymi  
i umarłymi i ucichła »megefa«.

Podobnie uczyniłeś Pinchasowi, 
powiedziane bowiem jest: i zbu-
dował Dawid ołtarz wszechmoc-
nemu, i przynosił ofiary, i pojrzał 
pełen miłosierdzia Pan na ziemię  
i »megefę« oddalił.

Bo Tyś jest Ojcem naszym i do 
Ciebie oczy nasze zwrócone!

Wspomóż nas i ulecz nas, boś 
Ty jest chwałą naszą!”.

Dodatek do tej książeczki stanowi 
cenny według zapewnień autora tali-
zman, w postaci arkuszu papieru, zapi-
sanego różnemi tajemniczemi kombi-
nacjami liter i kabalistycznemi nazwami 
aniołów i duchów. Talizman ten zawie-
szony na ścianie, ma być najlepszą obro-
ną od „megefy”.

W końcu książki znajdujemy notatkę 
hygieniczną, którą podamy tem chętniej, 
że lud według niej postępuje.

„Pokoje należy utrzymywać  
w czystości, gdyż to jest znakomi-
tym środkiem zapobiegawczym.

Bowiem pewien lekarz rzymski 
z r. 5437 (1656) zapewnia, że wszy-
scy, co dbali o czystość w miesz-
kaniach i »ładnie« się ubierali, nie 
chorowali wcale.

Dobrze jest okadzać pokoje 
pachnącemi ziołami, a także jałow-
cem, miętą i łupinami od kwaśnych 
jabłek. 

Można okadzać wszystkiemi 
gatunkami ziół odrazu, albo każ-
dym oddzielnie.

Dobrze jest rozwieszać przy 
oknach i drzwiach wiązki cebuli  
i czosnku.

Dobrze jest także napełnić 
świeżą wodą nowy garnek, na któ-
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piątek najwięcej robi się dobrych uczyn-
ków („micwos”), krzątając się koło przyję-
cia „królowej Sabat”. Urodzony w sobotę, 
będzie świętym, bo się urodził podczas 
święta. Jest jeszcze przesąd, że kto się uro-
dził w sobotę, ten umrze w sobotę, jeżeli 
bowiem było „chiluł szabes” (profanacja 
soboty) przy urodzeniu, nastąpić musi 
„chiluł szabes” przy śmierci*.

Daleko słabiej rozpowszechniona jest 
u ludu wiara w stosunek między gwiaz-
dami a urodzeniem i przyszłym losem 
człowieka, jakkolwiek są wszelkie dane 
do przypuszczenia, że wiara ta musiała 
być niegdyś u ludu żydowskiego silnie 
rozwinięta. Przemawia zatem będący  
w codziennem użyciu zwyczaj składania 
podczas wszelkich uroczystości i uczt 
obrzędowych życzenia „Mazoł-tow”, co 
w dosłownem tłumaczeniu znaczy: do-
bra planeta  jest niezawodnie pozostało-
ścią po czasach, gdy wierzono, że gwiaz-
dy, a zwłaszcza planety, mogą wywierać 
wpływy dodatnie, czy ujemne, i dlatego 
życzono sobie, by wszystko odbywało się 
pod „dobrą planetą”.

Najważniejsze pod tym względem 
mają być 7 następujących planet:

1. Saturn, po hebrajski! „Sabathui”, 
(od słowa „Sabath” – odpoczynek) jest 
symbolem lenistwa i próżniactwa.

2 Jowisz, po hebr. „Cedek” – oznacza 
prawość.

3. Mars, po hebr. „Madim”, (od wyra-
zu „dam” – krew), oznacza żądzę krwi.

4. Słońce, p. h. „Chamo” (od „Chom” – 
gorąco) oznacza, dzielność.

5. Venus, p. h. „Noigah”, jest symbo-
lem piękna, jasności.

6. Merkurjusz, p. h. „Koichow”, ozna-
cza mądrość.

7. Łuna, czyli księżyc, p. h. „Lewono” – 
jest symbolem słabości. 

(Traktat Sabath 156)**.
* Sepher Milin Drabonon – Księga przysłów 
talmudycznych.
** Tu korzystaliśmy z (Nr 7) nadesłanych do „Teczki” 
przyczynków p. J. Goldbluma z Lublina.

uczone wieloletniem doświadczeniem. 
Wysoko cenione jest zdanie kobiet „które, 
dzięki Bogu, odbyły już kilkanaście poro-
dów”, a takich wśród żydówek nie brak.

Pozatem każda mężatka obowiązana 
jest znać przepisy o czystości i nieczy-
stości i pamiętać o nich. Lubo wszystko 
oparte jest na wielkiej i szczegółowej zna-
jomości rzeczy, jednakże i tu zabobon gra 
wielką rolą.

„Ciąża, poród i połóg” jest to stanow-
czo najbogatszy dział w medycynie i prze-
sądach ludu żydowskiego, ze względu jed-
nak na to, że przedmiot to nieodpowiedni 
dla pisma naszego, postaram się dział ten 
zamieścić w organie specjalnym nauko-
wym, poświęconym ludoznawstwu.

Rozpoczniemy więc traktowanie przed-
miotu naszego od chwili, gdy dziecko się na 
świat pojawiło.

Wiek dziecięcy i choroby dzieci.

Dzień urodzenia jest nader ważnym 
ze względu na przyszłość dziecięcia. Ist-
nieje specjalny przepis kabalistyczny, bar-
dzo w ludzie rozpowszechniony, według 
którego dziecko, urodzone w niedzielę, 
będzie albo wielkim „gaonem”, albo wiel-
kim zbrodniarzem, bowiem tego dnia Bóg 
stworzył światło i ciemność; kto się urodzi 
w poniedziałek – będzie odludkiem, bo-
wiem drugiego dnia Bóg uczynił rozdział 
między wodami, które są pod przestwo-
rem niebios i wodami, które są nad prze-
stworem. Kto się urodzi we wtorek, będzie 
bogatym i namiętnym, bowiem tego dnia 
zrodziła ziemia trawy, zioła, i drzewa. Kto 
się urodzi we środę, będzie mądry i ładny, 
bowiem dnia tego Bóg uczynił dwa świa-
tła wielkie – słońce i księżyc. Kto się rodzi 
we czwartek, temu dobrze się będzie dzia-
ło i ten innym jeszcze będzie łaski mógł 
świadczyć, bowiem dnia tego stworzył 
Bóg wieloryby wielkie i wszelkie jestestwa 
żyjące, któremi zaroiły się wody. W piątek 
urodzony będzie pobożnym, bowiem w 
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w łonie matki, prorok Eljasz poucza 
go, jak Jehowa stworzył świat cały, co 
się dzieje w niebie i odsłania przed nim 
wszystkie tajniki pozagrobowe, lecz 
przed wstąpieniem do świata anioł daje 
dziecku prztyka pod nos, by zapomniało 
o wszystkich świętościach, jakie oglądało 
i o jakich słyszało. I dla tego ludzie mają 
przedział na górnej wardze; a im prze-
dział głębszy, tem dziecko będzie mniej 
wiedziało i rozumiało.

Zaraz po urodzeniu „babka” gotuje 
dziecku pierwszą kąpiel, którą zwykle 
się urządza w niecce, byle nie po mące; 
do niecki przyjęto wrzucać pieniądze 
dla babki na szczęście nowonarodzone-
go.

Do następnych kąpieli dolewają kwa-
terkę mleka, aby dziecko miało białą cerę. 
Po wyjęciu z kąpieli dziecko ściska się za 
nosek, aby kichnęło, wtedy będzie miało 
foremny nosek. Wody z kąpieli nie wolno 
wylewać w nocy, bo dziecko spać nie bę-
dzie mogło.

Gdy dziecko urodzi się martwe, na-
leży je położyć na przetak i okadzać 
sianem, dobrze także okadzać kaszą 
hreczaną. Gdy się po urodzeniu dziec-
ko znajduje w stanie odrętwienia, to dla 
ocucenia go wołają trzykrotnie do ucha 
imię ojca***.

Gdy się dziecko urodzi w czepku, 
będzie bardzo szczęśliwe; czepek zazwy-
czaj przechowują. Czepek, w którym 
czasem rodzą się dzieci, pozbawia tego, 
który go przy sobie nosi, wrodzonej bo-
jaźliwości****.

Do łóżka położnicy wkłada się tasak 
lub nóż dla ochrony od „szedim” i „niszt-
gite” (złych duchów). W tym także celu 
kładą niekiedy księgę świętą i nóż pod 
poduszkę dziecka. W pokoju położnicy 
nie należy komina zostawiać otworem, 

*** B. W. Segel, Zbiór wiadom. do autropologji krajowej, 
wyd. star. komisji antropol. w Krakowie. Tom 
XVII – materjaly do etnogratji żydów wschódnio-
galicyjskich.
**** Tamże.

Kalectwo, ułomność i nałóg dziec-
ka zależne są często, zdaniem ludu, od 
zachowania się matki podczas ciąży. Pa-
trząc na płomień, kobieta nie powinna 
chwytać się za jakąkolwiek obnażoną 
część ciała, bo dziecko będzie miało na 
tem miejscu płomień – plamę czerwoną. 
Wystrzegać się powina „wydziwiania” t. 
j., gdy zobaczy duże śliwki, maliny, wiśnie  
i t. p. i zawoła w zachwycie: „oj jakie śliw-
ki, jakie maliny!” dziecko będzie miało wi-
śnię, śliwkę, malinę na twarzy. Ogromnie 
rozpowszechniona jest wiara w zapatrze-
nie. Gdy się matka przypatruje rzeczom 
brzydkim, kalekom, zwierzętom, dzie-
cię rodzi się potworem, zwłaszcza jeżeli 
matka dziwiła się. Gdy ciężarna kobieta 
przestąpi przez siekierę, dziecko będzie 
szczerbate.

Przesądy te znajdujemy i u polskiego 
ludu włoścjańskiego*.

Dziecko, przychodzące na świat  
w początku miesiąca, będzie zawsze wy-
glądało młodziej nad wiek swój, jeżeli  
w końcu, wyglądać będzie starzej. Jeżeli 
dziecko ma znak niebieski (siniak) pod 
oczyma, to nie będzie się chowało. Jeżeli 
się rodzi z zębami, to będzie „machszejfe” 
– czarownica. Pilnie przestrzegają prze-
sądu, aby z domu, w którym kobieta leży 
w połogu, nie wydawać nikomu ognia, 
bo dziecko będzie miało „ognik” czyli 
ognipiór.

Ten sam przesąd istnieje u ludu wło-
ścjańskiego**.

Po przyjściu na świat dziecka „bube” 
daje mu zazwyczaj klapsa, mówiąc: „żeby 
twoim dzieciom to samo robili” – jest-
to oznaką, że urodziła się dziewczyna. 
A gdy urodził się chłopiec, wtedy babka 
daje mu również klapsa, mówiąc: „żebyś 
mi, na Boga, nie zapomniał, czegoś się na 
tamtym świecie uczył!”. Istnieje bowiem 
wierzenie, że gdy dziecko znajduje się  
* Dr. Marjan Udziela, Medyc. i przesądy lecz. ludu 
polskiego s. 56.
** Dr. Marjan Udziela, Medyc. i przesądy lecz. ludu 
polskiego, s. 65.
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Kota w wyżej przytoczonym wypad-
ku zabito niezawodnie z powodu po-
dejrzenia, że jest zamaskowanym złym 
duchem, a może też tylko w celach lecz-
niczych, gdyż tłuszcz koci w medycynie 
ludowej odgrywa dość ważną rolę. 

Dla ustrzeżenia się od złych duchów 
prze glądają „mezuzy” i zawieszają przy 
drzwiach oknach, kominie i wszędzie, 
gdzie się tylko jakiekolwiek otwory znaj-
dują, kartki t. z.: „Szmirath lhajeled”, któ-
re zawierają w so bie nazwy praojców: 
„Adam i Ewa, Abram i Sara, Izaak i Rebe-
ka, Jakób i Lea”, na stępnie psalm CXXI:

„Pieśń stopni. Oczy moje podnoszę na 
góry, zkądby mi pomoc przyszła. Pomoc 
mo ja jest od Pana, który stworzył niebo 
i ziemię. Nie dopuści, aby się zachwiać 
mogła noga twoja, nie drzemieć stróż 
twój. Oto nie drze mie, ani śpi ten, który 
strzeże Izraela. Pan jest cieniem twoim 
po prawej ręce twej. We dnie słońce nie 
uderzy na cię, ani miesiąc w nocy. 

Pan cię strzedz będzie od wszystkie-
go złe go; on duszy twojej strzedz będzie. 
Pan strzedz będzie wyjścia twego i wej-
ścia twego, od tąd aż na wieki”. 

Po psalmie następuje kabalistycz-
ne zda nie: „Szadai kra Soton” (Boże 
zniszcz sza tana!) i 3 wiersze psalmu XCI: 
„Nie ulęk niesz się strachu nocnego, ani 
strzały latającej we dnie”. (5) „Albowiem 
aniołom swo im przykazał o tobie, aby 
cię strzegli na wszystkich drogach two-
ich” (11). „Nie spotka cię nic złego, ani 
jaka plaga przybliży się do namiotu twe-
go”.

Kartki te używane są powszechnie 
nie tylko w klasie ciemnej, ale i w klasie 
śre dniej, a nawet niekiedy i w inteligent-
nej, i wiszą przez cztery tygodnie. Ma 
to być sta nowczą obroną przeciw złym 
duchom. Mniej używane są następujące 
środki zabobonne: 

Przy drzwiach wiodących do poko-
ju po łożnicy zawieszają kłódkę, co ma 

Kijewskawo Centralnawo Archiwa.

bo tędy nieczyste duchy się dostawają, 
do komina wstawić należy miotłę w nocy 
dla odstraszenia „Małka-szwo”.

Bowiem bardzo rozpowszechnio-
ne jest w ludzie wierzenie, że złe duchy,  
a zwłaszcza Lilith, czyli Małka-Szwo (Kró-
lowa Saba), porywa i odmienia dzieci.

Małka-Szwo wkrada się często w po-
staci kota, psa i wysysa z dziecka krew, 
lub porywa je a zamiast niego podrzuca 
potwory. Należy przeto wystrzegać się, 
by nie wpuścić do pokoju psów a zwłasz-
cza kotów.

Koty należy wypędzać, a jeżeli trudno 
ich się pozbyć, to je zabijać.

O wypadku podobnym czytamy  
w księdze magistrackiej m. Kowla Nr 
1451 i Nr 1452.

„W roku 1700 w magistracie 
Kowelskim rozpatrywano sprawę  
z powodu skargi mieszczanina Teo-
dora Andriewicza na żyda Abrama 
lrszowicza i żydówkę Pesę, że ta 
ostatnia schwyciła kota, zaniosła 
go do domu lrszowicza i oskrobała 
go. Andriewicz przypuszczał, że to 
może przynieść chorobę domo-
wi jego. Irszowicz zeznał, że kota 
oskrobano nie »na jakiekolwiek 
czary i nie z chęcią wyrządzenia 
krzywdy chrześcjanom, lecz dla 
własnego zdrowia«. Magistrat Ko-
welski, biorąc pod uwagę dobrą 
opinję lrszowicza, od odpowie-
dzialności go uwolnił, pod wa-
runkiem, że w obecności dwóch 
żydów osiadłych, złoży w synago-
dze przysięgę według zwyczajów 
żydowskich, że kota oskrobał nie 
ze złości do chrześcjan, lecz dla 
ulżenia własnej chorobie, że odcię-
tych części nie moczył ani w mio-
dzie, ani w piwie, ani w wódce, ani  
w wodzie i nie powierzył tego żonie 
ani domorodkom”*.

* Prof. W. B. Antonowicz, Kołdowstwo i dokumenty iz 
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nie ze zowało. Nie trzeba kłaść dziecka 
nóżkami ku drzwiom, ani stawiać świec  
u wezgłowia, bo tak postępują z umar-
łymi. Nie należy podczas pierwszych dni 
połogu pozostawić chorej samą ani na 
chwilę, bo dziecko bę dzie w niebezpie-
czeństwie.

Nie należy wynosić balji z mieszka-
nia, gdzie leży położnica, do czterech ty-
godni, w przeciwnym razie dziecko plą-
cze bezustan nie do trzech miesięcy. Nie 
wolno wywie szać mokrej bielizny dziec-
ka na podwórko lub strych, do trzech 
miesięcy, inaczej dziec ko objawia niepo-
kój i ciągle marudzi. Nie wolno się dziec-
ku przeglądać w lustrze przed rokiem, 
bo będzie miało krzywą twarz. Nie na-
leży również strzydz dziecku włosów, bo 
będzie miało dużą, nadnaturalną twarz. 
Nie należy wynosić ognia z mieszkania 
położni cy, bo dziecko będzie płakało do 
trzech miesięcy***.

Kobieta, której dzieci umierają, niech 
własną piersią karmi nowonarodzone, 
albo niech karmi dziecko nie w swojem 
mieszka niu, lecz u obcych. Gdy się dzie-
ci nie cho wają, należy udać się do takich 
rodziców, którym żadne dziecko nie 
umarło i tym no wonarodzone pozornie 
sprzedać.

Kąpać należy dziecko codziennie, po 
wy jęciu z kąpieli dziecko się „obdmuchu-
je”, co ma być dobrym środkiem zabez-
pieczenia od uroku. 

Silnie skrępowane powijakiem, zu-
pełnie jak u ludu włoścjańskiego****,  rze-
pędza no wonarodzone pierwsze 12 ty-
godni, po których uwalniają zazwyczaj 
dziecku rączki, krępu jąc silnie całe ciał-
ko jeszcze 12 tygodni.

Jeżeli dziecię nowonarodzone jest 
chłop cem, tem ściślej przestrzegać na-
leży, aby położnicy nie zostawiać samej, 
zwłaszcza w przeddzień obrzezania 

*** Przyczynki p. Anny Rajch–ówny z Piotr kowa (Nr 
11). 
**** Dr. M. Udziela, Medyc. ludu pol. s. 73. 

być sym bolem odgrodzenia chorej od 
wszelkich złych duchów. Na wszystkich 
czterech ścianach pokoju zawiesza się 
kartki, pozapisywane imionami wszelkie-
go rodzaju aniołów. Pod czas porodu za-
wiesza się na drzwiach je den z psalmów, 
napisanych na prędce, który się zaczyna 
od słów „łamnacejach”*.

Podczas połogu „mełamed” przycho-
dzi codziennie wieczorem z dziesięcior-
giem dzie ci dla odmawiania „kryszmy” – 
modlitwy „Szma” – w pokoju położnicy, 
jeżeli noworo dek jest chłopcem. 

Trzeciego i siódmego dnia po połogu 
za pala się świecę albo kaganiec w poko-
ju po łożnicy (dla odpędzenia złych du-
chów).

Po porodzie należy dziecku zawie-
szać na szyi korale, albo czerwoną wstą-
żeczkę, bo to chroni je od zamiany przez 
złe duchy.

Położnica, wstawszy z łóżka, niech 
kła dzie nowe trzewiki, to dziecko wcze-
śnie za cznie chodzić. Dobrze kołysać 
dziecko w starej kołysce, gdzie już po-
przednio dzieci się kołysały**.

Gdy się dziecko kładzie do nowej 
kołys ki, należy przedtem wziąć psa lub 
kota, wło żyć do kołyski i kołysać mniej 
więcej z półgodziny. Gdy się bierze ko-
łyskę używaną, należy wsypać przede-
wszystkiem nieco ro dzynków i migdałów, 
kołysać i potem rozdać je biednym dzie-
ciom. Pieluchy i powijaki cho wa się dla 
następnych dzieci, wtedy będą się dzieci 
między sobą kochały. Odciętą pępowi-
nę chowają i suszą, a gdy dziecko kiedy 
zacho ruje, tłuką suszoną i sproszkowaną 
podają mu na mleku matki. Ma to być ra-
dykalny środek na wszystkie dolegliwości 
dziecięce.

Pustej kolebki huśtać nie należy, ani 
też siadać na niej, bo to zły znak. Nie na-
leży stać przy wezgłowiu, żeby dziecko 
* Skorzystaliśmy tu z przyczynków (Nr 11) nade-
słanych przez pannę Annę Rajch–ównę z Piotrkowa. 
** B.W. Segel, Zbiór wiad. do antrop. krajowej. Tom 
XVII. 
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Dla wykonania operacji nie istnieją 
dla ludu trudności. W braku „mohela” na 
miej scu, posyła się po niego bez względu 
na odległość i koszta, często dość znaczne. 

Dziecko do operacji podają w białej 
po duszce, czystej koszulce, z chustecz-
ką na głowie, odpowiednio powijakami 
skrępowa ne, okryte białą chusteczką 
zamiast „tałesu”. Dziecko od położnicy 
przyjmują kobie ty jedna po drugiej (za 
wyłączeniem brze miennych), na ostatku 
wręczają dziecko „kwaterin”, która dziec-
ko oddaje bliżej stojącemu mężczyźnie. 
Poczem mężczyźni kolejno biorą dziec-
ko z rąk i oddają je „kwatero wi”, który 
dziecko podaje „sandekowi”, na rękach 
którego odbywa się operacja przy odpo-
wiednich modlitwach. Bliższe opisy tych 
uroczystości nie należą do zakresu naszej 
pracy.

Podczas operacji nastrój panuje 
nadzwy czajnie uroczysty, a po dokona-
niu jej woła ją „mazoł-tow! mazoł-tow!”. 
Obecne na „brith” karmicielki współ-
ubiegają się ze sobą o nakar mienie nowo-
kreowanego żyda, bo to wielka „micwa” 
(uczynek cnotliwy). 

W ogóle obecność podczas „brith”, 
gdy z nowo narodzonego robi się żyda, 
uważa na jest za wielką „micwę”.

Operacja odbywać się może tylko  
w dzień.

Jeżeli nowonarodzone dziecko jest 
synem pierworodnym, w 3 tygodnie po 
„brith”, a właściwie 30-go dnia po urodze-
niu, wypra wiają „Pidjan-haben” (wykup 
syna). Uro czystość ta sięga czasów pra-
wodawstwa Mojżesza. Bowiem powie-
dziane jest w Pi śmie świętem: 

„I rzekł Pan do Mojżesza, mówiąc: 
Poświęć mi wszelkie pierworodne; 

cokol wiek otwiera każdy żywot między 
syny Iz raela, tak z ludzi, jako z bydła; bo 
moje jest…

A każde pierworodne człowieka mię-
dzy synami twoimi odkupisz”****.

**** Exodus Cap. XIII.-1, 2, 13.

(brith–mile), ponie waż Lilith czyli Królo-
wa Saba i podwładne jej złe duchy usiłują 
wszelkiemi możliwemi sposobami po-
rwać dziecko, zanim ono ży dem pozo-
staje. Należy więc tej nocy czu wać przy 
łożu położnicy i całą noc palić świecę; 
przychodzi zwykle „mohel” (wykonywa-
jący obrzęd obrzezania, ogląda dziec ko 
i kładzie mu pod poduszkę „mohel-me-
ser”) dziecko podobno pod wpływem 
tego blednie i lęka się. Gdy dziecko jest 
chore, „mohel” odkłada „brith”  na kilka 
dni, poczem znowu dziecko ogląda. Nie-
bezpiecznym jest również piąty dzień, jak 
dla położnicy, tak i dla dziecka, niebez-
pieczną jest zwłasz cza noc, dla tego też 
nocy tej należy rów nież przy chorej czu-
wać i palić świecę ca łą noc. 

„Brith” odbywa się ósmego dnia. Cały 
ten dzień, zwłaszcza przed obrzędem, 
dziec ko zazwyczaj marudzi. Kobiety 
tłómaczą to tem, że w pierwszy dzień, 
gdy dziecko wstępuje do swojej rodziny 
jako żyd, przed tronem Boga staje dwóch 
aniołów: dobry i zły. Każdy z nich wytęża 
całą moc i siłę, by przyszłego człowieka 
na swoją stronę przeciągnąć: dlatego też 
dziecko tak drży i kwili żałośnie, nie wie 
bowiem biedactwo, w którą się ma stro-
nę zwrócić*.

Na przyjmujących udział w obrzę-
dzie wy biera się ludzi wybitnych; na 
„sandeka”** trzymającego dziecko pod-
czas operacji, wybierają najczęściej ra-
bina; na „kwaterów”***, podających dziec-
ko „mohelowi”, wybierają dwie osoby  
z rodziny, albo bliż szych znajomych, 
mężczyznę i kobietę, ale koniecznie ludzi 
porządnych, ponieważ dziec ko będzie do 
nich podobne. Przestrzegać na leży, by na 
„kwaterów” wybierane były tyl ko osoby 
ze sobą spokrewnione: mąż z żoną, oj-
ciec z córką, siostra z bratem, narzeczo ny  
z narzeczoną. 
* Wierzenie to wziąłem z nadesłanych do „Teczki” 
przyczynków panny Anny Rajch–ówny z Piotrkowa. 
** Niezawodnie od wyrazu sanctus.
*** Niezawodnie od wyrazu Gevatter (kum). 
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W pierwszych dniach karmią dzieci 
ru miankiem, herbatą z mlekiem, gdyż 
również jak u ludu włościańskiego* nie 
dają im ssać w pierwszych trzech dniach 
po uro dzeniu. 

Po tym przeciągu czasu przykładają 
dziec ko do piersi i obok pokarmu dają 
mu ru mianek i herbatę z mlekiem, a tak-
że mie szankę na naparze kminku, o ile 
dziecko jest chore. 

Po kilku tygodniach dają nadto do 
ssania pierniczki i biszkopty w wodzie 
rozgotowane. Wielu chorób przyczyną 
by wa, zdaniem ludu, tak zwane zassanie, 
t. j. karmienie dziecka w czasie gdy mat ka 
zaszła w ciążę, zwłaszcza, jeżeli przyszły 
noworodek ma być odmiennej płci, wte-
dy dziecko zostać może kaleką, lub mieć 
bę dzie „angielską chorobę”. Dziecku pod-
czas ssania niewolno dawać mięsa, bo 
będzie skro fuliczne. Przestrzegają rów-
nież i tego, aby dziecku nie dawać ssać, 
gdy matka dozna ła jakiego wzruszenia, 
bo pokarm z żółcią zmieszany szkodzi. 
Przesąd ten wspólny lu dowi włościań-
skiemu**. 

Karmienie dzieci trwa zwykle 8–10 
mie sięcy, najwyżej rok. Gdy dziecko nie-
ma ząbków, karmią dłużej. Gdy dziecko 
karmią zbyt długo, ma „ciężką głowę do 
nauki”.

Oględne są matki z odstawianiem 
dzieci od piersi. Nie dobrze odstawić 
dziecko przy końcu żniwa. Gdy matka 
odstawi dziecko i po pewnym czasie do 
piersi je przywróci, dziecko będzie cza-
rownicą, albo mieć będzie oczy uroczne. 
Dziecku po odstawieniu za pożywienie 
dają różne mieszanki, do których kmi-
nek, albo koper wchodzi tylko wtedy, 
gdy dziecko niedomaga. Najczęściej dają 
herbatę z mlekiem, rumianek, kaszkę 
drob ną na wodzie ugotowaną na rzad-
ko i tak zwaną papkę, t. j. suchą bułkę na 
wodzie z cukrem, Mimo to podają dzie-

* Dr. Marjan Udziela, Medycyna ludowa, s. 82.
** Dr. Marjan Udziela, Medycyna ludu polskiego, s. 83. 

„A okup jego, gdy mu miesiąc minie, 
dasz według szacunku twego pięć syklów 
srebra według sykla świątnicy; dwadzie-
ścia pienię dzy waży sykiel”.

Ponieważ syklów obecnie nie ma, 
zastępu ją je największemi monetami 
srebrnemi, będącemi w kraju w obiegu,  
a więc srebrne mi rublami.

Opis szczegółowy obrzędu zająłby 
zbyt wiele miejsca, pominiemy go zatem, 
tembardziej, że w zakres pracy naszej nie 
wchodzi. Zaznaczymy tylko, że dziecko 
ładnie ubra ne podają do stołu na dużej 
tacy, przyczem wręczają zaproszonemu 
„kohenowi” pięć srebrnych rubli wykup-
nego. 

Z dziewczyną ma się mniej kłopotu. 
Pierwszej soboty po urodzeniu nada-
je się dziecku imię. Chłopcu dają imię 
podczas „brith”. Imię dają zazwyczaj po 
jakimś nieżyjącym już krewnym, przy-
czem przestrzega się, aby nie dać imie-
nia po nie uczciwym lub bezbożnym, bo 
dziecko rów nież będzie takiem. Dlatego 
dają też często imię po umarłym cadyku. 
Jeżeli ojciec nie żyje, a dziecko jest chłop-
cem, daje mu się imię po ojcu; gdy mat-
ka podczas porodu lub połogu umiera, 
a dziecko jest dziewczyn ką, daje mu się 
imię matki. 

Przed upływem czterech tygodni nie-
wolno położnicy wychodzić bez tasaka, 
lub bez no ża. Niewolno też położnicy 
wychodzić, jeże li nie słyszała jeszcze czy-
tania Tory. 

Dziecku do poduszki wkładają sta-
re mo nety, zwłaszcza drobne, a gdy ma 
18 tygo dni ubierają je w małą jarmułkę, 
złotem i srebrem wyszywaną, co zabez-
piecza, od uro ków. Żeby się dziecko, gdy 
urośnie, ludziom podobało i miało po-
wodzenie w świecie, spra wiają mu nową 
koszulkę białą z czerwonemi obszywka-
mi przy rękawkach (teraz rzadziej spo-
tykane). Zawieszają też dziecku na szyi 
„kemaoth” (amulety), sznur korali, lub 
bursztynów, ząb wilczy i t. p. 

NADAWANIE IMION
POŁOŻNICE
AMULETY
KEMAOTH
TALIZMANY

KARMIENIE
ZASSANIE
CHOROBA 
  ANGIELSKA



164 165

dzy ow cami. Małego dziecka nie należy 
zostawiać samego w domu, gdyż może 
zostać sparaliżowanem. Należy co pewien 
czas przeglą dać „mezuzę”, żeby się dziec-
ko nie lękało. Gdy się dziecko wyjmuje  
z kąpieli, należy je trzy razy odmuchnąć, 
co zabezpiecza od chorób. Paznogci ma-
łych dzieci niewolno rzucać na ziemię, 
bo to jest bardzo niebez pieczne dla tych, 
co je przestąpią. Dziew czynce nie wol-
no pić z „hawduli”, bo uroś nie jej broda. 
Gdy się dziecko zamłodu czesze grzebie-
niem, będzie idjotą. Gdy dziecko płacze 
we śnie wierzą, że to aniołowie je uczą,  
a gdy nie jest po słuszne, biją. Gdy dziecko 
śmieje się ze snu, należy dać mu klapsa. 
Jeżeli ma ta ką chorobę, że mu się coraz 
co innego za chciewa, należy mu zapu-
ścić kołtun. Gdy dziecko samo dostaje 
kołtunów, niewolno mu ich zdejmować, 
bo zostać może kaleką, natomiast dobrze 
jest codziennie jeden włos podciąć. Gdy 
się mówi o umarłym, a dziec ko kicha, na-
leży je pociągnąć za ucho. Gdy dziecko 
mówi lub śpiewa ze snu, należy dać mu 
klapsa w usta. Gdy najmłodsze dziecko 
kicha w sobotę wieczór, jestto dowód, 
że Eljasz prorok jest w domu, i zarazem 
prze powiednia, że będą mieli szczęśliwy 
tydzień. Gdy małe dziecko powie coś mą-
drego, na leży je również uderzyć w usta.

Choroby dzieci. – W przeciwstawie-
niu do ludu wiejskiego, który bardzo 
lekce waży wszelkie zaburzenia zdrowia  
u dzieci, matki żydowskie są na tym 
punkcie nie zwykle wrażliwe i dzieci 
otaczają nadzwy czajną opieką. „Nad 
dziećmi – mówią – należy mieć większą 
litość, aniżeli nad starszymi, bo one nie 
potrafią nawet określić i opowie dzieć, co 
im dolega, boli ich więc podwójnie”. Tem 
niemniej lekarza wzywają zwy kle prawie 
wtedy dopiero, gdy wyczerpią cały zasób 
środków „babskich”, lub gdy dziecku gro-
zi niebezpieczeństwo. 

Wielką rolę odgrywają w medycy-
nie dzie cięcej „uroki”, które uważane są 

ciom do je dzenia wszystko prawie, co 
jedzą starsi. W przeciwstawieniu do ludu 
włościańskie go* nie dają u żydów dzie-
ciom potraw do przesycenia i wogóle nie 
lubią, gdy dziecko je zadużo. Gdy dziec-
ko je zbyt dużo, zamy kają je w szafce,  
w której trzymają pro dukty spożywcze, 
na kilka minut.

Z licznego zasobu przesądów doty-
czących dzieci przytoczymy jeszcze na-
stępujące:

Dopóki dziecko niema ząbków, nie 
nale ży mu pokazywać lustra. Gdy ma 
miękkie ciemię, nienależy go czesać grze-
bieniem, bo będzie miało ognipiór, albo 
zostanie niemo wą. Gdy dziecko przy 
pierwszych próbach chodzenia, pada na 
ziemię, mówią że to ni gdy zaszkodzić nie 
może, bo aniołowie nad stawiają mu rąk. 
Zbyt mądre dziecko nie będzie się cho-
wało. Dziecko nie urośnie, gdy się przez 
nie przeskakuje lub przełazi, lub gdy się je 
podaje na dwór przez okno. 

Nie należy szyć na dziecku, bo mu 
się rozum zaszyje. W nocy nie wolno 
dziecka przeklinać, lub wspominać przy 
nim djabła i złych duchów, bo to bardzo 
niebezpiecz ne. W nocy niewolno dziecku 
pokazać lu stra, bo będzie miało sen nie-
spokojny. Pod czas snu niewolno dziecka 
całować, bo mu się sen zabiera. W prze-
ciwstawieniu do lu du włościańskiego, 
który w piątki nigdy nie kąpie dzieci, ży-
dzi kąpią wyłącznie prawie w te dni, za to 
nigdy w sobotę.

Żeby się dziecko chowało, ubierają 
je w białe płócienne ubranie i płócienną 
czapkę dopóty, dopóki samo nie powie, 
że dłużej tego nosić nie chce; często za-
tem trwa to do lat kilkunastu. Aby się 
dziecko dobrze chowało, stawiają w bóż-
nicy na nowiu dużą świecę. Umarłemu 
dziecku stawiają na gro bie kołyskę, ażeby 
się reszta dzieci chowała.

Dziecko chorowite wprowadzają do 
ow czarni, lub przechodzą z niem pomię-

* Dr. M. Udziela, Medycyna ludu polskiego, s. 81.
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i wciągać oddechem wodę.
Na żółtaczkę, chore dzieci kąpią  

w wodzie, do której włożono złoty pier-
ścionek, lub da ją pić ze złotego kielicha; 
zawieszają rów nież dzieciom na szyi złote 
medaljony i mo nety. W ogóle przestrze-
gają, aby dziecko ciągle patrzyło na zło-
te przedmioty i nie jadło bułek, białego 
chleba i ciasta białego. Cuchnienie z ust 
i wszelkie grzybki, two rzące się w jamie 
ust i na języku, gubią, ścierając miejsce 
dotknięte suknem jasno-czerwonem.

Przyczyną wielu chorób u dzieci bywa 
przestrach lub zmartwienie matki pod-
czas karmienia, co często, zdaniem ludu, 
powo duje konwulsje i kurcze wszelkiego 
rodza ju. Przyczyną tych chorób może być 
także utrudnione ząbkowanie i robaki.

Przeciw kurczom i konwulsji, jako 
amu let służyć ma woreczek, który na-
pełnia się igłami złamanemi, kawałkami 
„mezuzy”, kawałkami stali i szczyptą soli 
(najlepiej kradzionej). Podlegające pa-
daczce dzieci na krywają niecką, nad któ-
rą tłuką garnek gliniany, lub też dają do 
ręki klucz. Na dziecko, cierpiące na kur-
cze, kładą szybę z okna*.

Gdy dziecko często zapada na konwul-
sje, należy urwać kretowi łeb i ogonek, usu-
szyć je i część zawiesić dziecku w torebce 
na gołej szyi, resztę zaś usmarzyć w oleju  
i tem smarować podczas napadów. Na pa-
daczkę biorą czarnego koguta, rozdzierają 
go nad głową chorego i smarują go krwią; 
gdy cierpieniu temu podlega dziewczyn-
ka, biorą kurę, zamiast koguta. Albo też 
ojciec przełazi przez łóżko chorego trzy 
razy, lub matka, gdy chorą jest dziewczyn-
ka. Gdy dziecko upadnie, miejsce, gdzie 
upadło, po lewają wodą; jeżeli się dziecko 
uderzy w głowę, przyciskają mu do skroni 
nóż. Gdy dziecko się zlęknie, wkładają nań 
ojcowską kapotę, albo czapkę.

Na kurcze i „ściski” wycierają dziec-
ku twarz i usta gałgankiem, zmaczanym  
w pokarmie matki. 

* B. W. Segel, Zbiór wiadomości do antropol. krajowej. 

za przy czynę większości chorób. O tem, 
jak lud pojmuje uroki i o środkach za-
radczych, do jakich się ucieka, pisaliśmy 
obszernie na po czątku pracy naszej (Nr 
37, 38). Dodać tyl ko możemy, że gdy kto 
podziwia dziecko, nie dodając „bez uro-
ku”, każą dziecku, by za odchodzącym 
pokazało figę, co ma od zadania uroku 
uchronić. Toż samo każą ro bić dziec-
ku, gdy podczas jedzenia przycho dzi do 
pokoju człowiek, którego podejrzywają  
o nieżyczliwość. Przeciwko złym uro kom 
u dziecka wszywają mu do powijaków 
kawał płótna, wzięty z tej samej sztu ki, 
z której uszyto nieboszczykowi suknie 
śmiertelne.

Często spotykaną u noworodków 
chorobą jest zapalenie oczu. Za przyczy-
nę uważają tu działanie światła i dla tego 
przestrzega ją, aby w pokoju położnicy 
okna były pozasłaniane. Najczęściej prak-
tykowanym w tych razach środkiem jest 
przemywanie oczu pokarmem karmi-
cielki, która zestrzykuje go pod powieki 
i przemywa. Często też matka wylizuje 
dziecku oczy językiem. Gdy dziec ko ma 
na oku t. z. łuski, matka wylizuje je 3 razy 
tygodniowo. Chore oczy przemy wają 
także ranną rosą, lub przecierają świe-
żo zmielonem jajkiem kurzem, gdy jest 
jeszcze ciepłe. Jajkiem takiem przecierają 
oczy i zdrowym dzieciom, bo to, zdaniem 
ludu, posiada moc zabezpieczającą. Bio-
rą też jajko ugotowane, wyjmują żółt-
ko, białko krają na dwie połowy, moczą  
w ru mianku i przykładają do oczu; przy-
kładają również do oka gałganki, macza-
ne w ru mianku. 

W dziecięcej medycynie ludowej zna-
ny jest cały szereg zaburzeń t. z. kataral-
nych, które leczą za pomocą okadzań 
piórem gęsiem, albo strzępkami starych 
ubrań. W no cy smarują dziecku nosek 
sadłem, przykła dają świeczkę łojową do 
gardła. Bardzo małemu dziecku wstrzy-
kuje matka do nos ka pokarm. Każą też 
dziecku wsadzić nos do szklanki z wodą 
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przy czyna, kobiety rozpoznawają za-
raz robaki. Si ne obwódki naokoło oczu  
i wiercenie palca w nosie przekonywają 
o tem niechybnie. Po dług zapatrywań 
ludu naszego każdy czło wiek musi mieć 
w sobie robaki, bo gdyby ich nie miał, nie 
żyłby. Powstają one, zda niem ludu, z po-
karmów słodkich, z cukru, cukierków. Na 
każdym nowiu robaki spra wiają najgroź-
niejsze przypady; gdy dziecku zapchają 
gardło, mogą je udusić. One to sprowa-
dzają przeważnie ból brzucha i gło wy,  
a często silny stan gorączkowy.

Pod tym względem zapatrywania 
ludu ży dowskiego i włościańskiego są zu-
pełnie iden tyczne**. 

Najczęściej używanym przeciw ro-
bakom środkiem jest czosnek, nanizany 
na nitkę, jak korale, i noszony na szyi. 
Czosnkiem na cierają też dzieciom pulsa 
i skronie, lub też podają go z chlebem 
do jedzenia. Na ból brzucha, smarują 
dziecku brzuszek olejem zielonym lub 
też pieprzową miętą z tłustościami. Dzie-
ciom chorym na robaki podają lekarstwa  
w „erew-rosz-ha chodesz”  (w przed dzień 
pierwszego dnia w miesiącu). Na zgu-
bienie glist smarują dzieci pod nosem  
i w dołku dziegciem; dają też do picia 
oliwę z cytry ną, a także pierniczki cy-
twarowe albo też gotują gliśnik i dają go 
dzieciom jako na pój. Gotują również żółć 
z mąką jęczmien ną, z odwaru tego robią 
plaster i przykła dają do brzuszka, natu-
ralnie nasmarowany na chusteczce.

Na robaki u dzieci przyłożyć chustkę, 
umo czoną w urynie; albo nasmarować 
miodem białą stronę papieru od cu-
kru i tak przy łożyć dziecku do brzucha. 
Albo nasmarować tętna i stopki chorego 
dziecka roztartym czosnkiem***.

Na ból głowy, spowodowany robaka-
mi, przyłożyć dziecku do skroni kawałki 
cytry ny, lub ogórka kwaszonego, albo też 

** Dr. Marjan Udziela, Medycyna ludu polskiego. s. 92.
*** B. W. Segel, Zbiór wiadomości do antropologji 
krajowej.

Jeżeli dziecko płacze podczas snu, 
dmu cha mu się w usta, przytrzymu-
jąc mu no sek. Gdy się nie daje utulić  
w płaczu, na leży wziąć rózgę z nowej nie-
używanej jesz cze miotły, wybić dziecko, 
rzucić ją na fu rę przejezdną i odejść, nie 
obejrzawszy się poza siebie. 

Na częsty płacz dziecka należy uwa-
rzyć wieńce od cebuli i czosnku razem  
z gęstym używanym grzebieniem; w tym 
odwarze na leży dziecko kąpać, a wodę 
później wylać na gościniec*.

Aby dzieciom sprowadzić sen spo-
kojny, podkładają pod głowę: „korbon 
mincha sydor”, „chimesz”, lub wogóle 
jakąkolwiek księgę świętą; podkładają 
także nóż lub główki makowe. Podają 
również dzieciom na sen odwar z ma-
kówek.

Poza kurczami i konwulsjami wyrzy-
nanie się zebów sprowadza bardzo wie-
le mniejszych lub większych zaburzeń  
w organizmie dzie cięcym. Do łatwiejsze-
go przebiegu ząbko wania pomaga żu-
cie zęba wilczego, korzenia fijołkowego. 
Jeżeli zęby wyrzynają się trudno, należy 
aby „bchor” (pierworodny) jakimkolwiek 
palcem małym prawej ręki sma rował 
dziąsła dziecku, lub też smarują dzią sła 
linem, świeżo z wody wyjętym. Matka 
nie wyciąga nigdy słomy z kołyski do wy-
kluwania zębów, bo dziecię cierpi z tego 
po wodu na zęby.

Na ból zębów obwiązują dziec-
ku brzuszek ręcznikiem, zmaczanym  
w zimnej wodzie. Również pamięta-
ją, żeby dziecko zrana wprzódy ubrało 
lewy bucik, następnie prawy, co ma być 
środkiem bardzo rozpo wszechnionym. 
Kładą także dziecku do ucha czosnek  
z pieprzem i solą w kawałku waty, prze-
strzegając przytem, aby, gdy ząb bolący 
jest po stronie prawej, watę wpakować 
do lewego ucha i odwrotnie. 

Gdy dziecko poczyna się wydawać 
chorem, bez względu, jaka tego jest 

* B. W. Segel, Zbiór wiadomości do antrolop. krajowej.
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kil ku „flikierów” zawodowych; do miast 
mniej szych, które stałych nie mają, przy-
jeżdżają od czasu do czasu na gościnne 
zajęcie. Ucie kają się jednak do nich tylko 
ludzie za możniejsi, ponieważ kuracja ta, 
trwająca często kilka tygodni, kosztuje 
kilka i kilkanaście rubli, zależnie od tego,  
w jakim stopniu głowa zaniedbaną zo-
stała. 

Strup na twarzy smarują tłustościa-
mi, najczęściej oliwą, następnie posypują 
blajwajsem, albo skrobanym kamieniem 
marmuro wym. Główkę noworodka myją 
żółtkiem. Starszym dzieciom myją główki 
rów nież żółtkiem, a także rumiankiem, 
chmie lem, macierzanką, a w piątek myją 
wodą, w której się gotował groch cukro-
wy, poczem głowę zawiązują chustką 
i fryzura utrzymuje się w całości przez 
sobotę, kiedy to czesać się jest wzbro-
nionem. Obecnie za miast tego używają 
częściej piwa. Gdy dziec ko ma główkę 
nieczystą, myją naftą, francuzką terpety-
ną lub odwarem z mleka i ta baki. 

Wyprysk powstanie u dziecka, gdy 
prze stąpi przez śmiecie, liszaje powsta-
ną, gdy przestąpi przez miejsce, gdzie 
tarzała się ko była. Wypryski leczą zapo-
mocą okładów z moczonych otrębów  
i skrobanych kartofli surowych. Przykła-
dają również plastry z maścią, zrobioną 
z przegotowanego wosku, oliwy i cebul. 
Liszaje leczą zapomocą soku ze starych 
fajek. Gdy dziecko ma „zastrzał” na palcu, 
niech pójdą z niem do szlachtuza albo do 
jatek i każą mu wsadzić palec do świeżo 
wyjętego nieoczyszczonego jeszcze fla ka. 
Albo też wyjąć z wnętrza świeżo zabi tego 
wołu kiszkę i włożyć dziecku na chory 
palec. Gdy ma gorączkę w palcu, nale ży 
przykładać mu glinę z uryną, a następ nie 
smarować maścią ogrodową.

Dziewczynkom w młodym bardzo 
wieku przekłuwają uszy. Gdy po przekłu-
ciu uszy puchną, smarują szumowinami  
z rosołu i śli ną naczczo. 

Gdy dziecko spuchnie, należy wziąć 

chrzan tarty. Gdy dziecko ma silną go-
rączkę, przy kładają mu do stopek śledzia 
niewymoczonego. 

Choroby skóry pośród dzieci są bar-
dzo rozpo wszechnione. Pochodzi to 
ztąd, że kąpanie dzie ci w klasie biednej 
bardzo rzadko miewa miej sce. Codzien-
ne obowiązkowe umywanie dziec ka do-
konywa się bardzo pobieżnie, a czesanie 
dokonywa się zaledwie raz na tydzień 
w piątek przed wieczorem, i to bardzo 
pobież nie. Wogóle rodzice, a zwłaszcza 
matki, wo lą widzieć dzieci swoje brud-
nemi i nieuczesanemi, to bowiem chroni 
dziecko od zada nia uroku.

Powszechne jest przekonanie, że 
wyrzu ty skórne są dzieciom pożyteczne, 
gdyż wy twarzają w następstwie zdrową 
cerę, a od leczenia nie biorą się z obawy, 
aby choroba nie dostała się wewnątrz. 

Często spotykany strup na głowie 
dziecka, co tłumaczy się bardzo rozpo-
wszechnionym prze sądem, że zapuszcze-
nie „ciemniuchów” wpływa na zdrowie 
głowy; gdy dziecko wzrasta i samo sobie 
zdrapuje ciemniuchy, lub gdy mu się je 
gwałtem zdejmuje podczas czesa nia, 
tworzy się na głowie t. z. parch. Stru py na 
głowie dziecka leczą masłem starem lub 
wodą, w której warzono okrągły groch 
z przetopioną słoniną, albo też wódką 
z przetopionem masłem. Albo też na-
cierają maścią z masła przetopionego  
i siarki, na cierając przy ogniu, aby strup 
wsiąkał jej jak najwięcej. Istnieje specjal-
na, coprawda nie bardzo liczna, kategorja 
lekarzy i leka rek tego rodzaju chorób, 
zwanych „fliker” i „flikerin”, którzy posia-
dają cały zasób środków odpowiednich, 
a poza udzielaniem rad i wskazówek, za-
bierają dzieci chore do domu, otaczają 
opieką należytą, smarują i czyszczą im 
główki chore, i powracają ro dzicom dzie-
ci zdrowe. Najczęściej prakty kowanym 
przdz nich środkiem jest wyskubywa-
nie, dlaczego nazywają się też skuba-
czami (fliker). Większe miasta liczą po 
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ob łożyć szyje łojówką. Zawieszają tak-
że dzieciom czosnek na szyi. Na koklusz 
należy rozłamać nad głową dziecka dwa 
zrośnięte chleby wnet po wyjęciu z pieca. 
Albo nale ży dać dziecku do wypicia tro-
chę mleka mat czynego, w którem ugoto-
wano nad płomieniem łojówki kawałek 
cukru. Albo dać dziecku wypić krople 
zostające na dnie konewki, w której przy-
niesiono wodę w sobotę wieczór. Albo 
dać dziecku mleko matczyne, które zgo-
towano razem z trochą wełny niebieskiej 
i kawałkiem cukru***.

Nabrzmienie gruczołów leczą, okła-
dając szyję łojową świeczką, albo świeżo 
zdjętą ciepłą jeszcze pończochą lub skar-
petką.

Gdy noworodek chrapie podczas 
snu na leży mu główkę nakryć watą i za-
wiązać chustką. Gdy dziecku krew idzie  
z noska, leją mu wodę zimną na szyję i do 
nosa pa kują kawałki waty. Gdy dziecko 
ziewa i nie przypuszczają uroku, należy 
je prowa dzić na takie miejsce, gdzie się 
ulice krzy żują i wejść z niem w każdą  
z czterech uli czek.

Krzywice, czyli t. z. chorobę angiel-
ską, le czą za pomocą kąpieli w odwarze 
z otrę bów, albo też kąpią dzieci w mleku, 
albo w wodzie z dolaniem mleka. Sado-
wią też dzieci w piasek gorący, ogrzany 
słońcem. 

Gdy dziecko chudnie, czyli gdy dosta-
je suchot, dają mu drobne pigułki wła-
snej ro boty z surowego mięsa, cieniutko 
usiekanego kilka razy na dzień. 

Przy suchotach są w użyciu rozliczne 
ką piele, jako to z oskrobin kloców, na 
których mięso rąbią, z pierogów pszen-
nych, z bara nich głów i nóg. Przyczem 
przestrzegają, aby wody nie wylewać  
w nocy, po zacho dzie słońca. 

Dzieci chore na suchoty wkładają do 
wnętrza świeżo zarżniętego bydlęcia. 
Albo należy ugotować dziewięć piero-
gów z mąki świeżo zmielonej, a w wodzie 

*** B W Segel, Zbiory wiad. do antr krajowej. 

biał ko z jajka, dobrze je ubić i dziecko 
tem wysmarować, następnie obłożyć 
je konopia mi i obwiązać czerwonym 
jedwabiem.

Gdy dziecko oparzy się wodą gorącą, 
al bo tlustuścią, należy miejsce dotknięte 
wy smarować olejem z siemienia lniane-
go. Gdy się oparzy gorącem żelazkiem, 
albo wogóle na oparzeliznę suchą należy 
przykładać wil gotne błoto, albo fusy po 
cykorji. Albo na smarować białą stronę 
papieru od cukru i tak przyłożyć dziecku 
na miejsce oparzone*.

Gdy dziecku spuchnie nagle twarz, 
należy wziąć pończochę lub skarpetkę 
świeżo zdję tą, albo też woreczek po mące 
i przyłożyć do miejsca zbolałego.

Na pleśń pokazującą się czasem  
u dzieci dobrze wycierać spirytusem,  
w którym prze palono kawałek cukru**.

Gdy dziecko pszczoła ukąsi, należy 
miej sce zbolałe wysmarować miodem. 

Znamię, czyli znaki wrodzone na skó-
rze, leczą w następujący sposób: na cmen-
tarzu, i gdy przywiozą świeżo umarłe go, 
rękę jego kilkakrotnie oprowadza ją po 
miejscu niezdrowem. To samo należy zro-
bić, gdy dziecko ma tak zwaną kość mar-
twą.

Gdy dziecko ma „ripkuchen” (ból 
w bo ku), co się objawia najczęściej po 
febrze, należy wziąć deseczkę od „czu-
lentu”, przyło żyć ją do boku i tasakiem 
uderzyć w nią 18 ra zy i to powtórzyć trzy 
razy, ale przed za chodem słońca. 

Nieżyty narządu oddechowego leczą 
wy warami z przeróżnych ziół, jak ślazu, 
ru mianku, kwiatu lipowego, albo też 
smaru ją tłuszczami, jak gęsim smalcem, 
słoniną, olejem i t. p. 

Gdy dziecko kaszle, daje mu się ule-
pek z cukru lodowatego z jęczmieniem, 
albo też ulepek z rodzynków, fig i cukru 
lodowatego.

Na chorobę gardła u dzieci należy im 

* B. W. Segel, Zbiór wiad. do antr. kr. 
** Tamże. 
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bią t. z. „fonfę”, t. j. kawałek papieru napeł-
niony we środku tabaką zwija się w tubkę  
i wpycha się do dziurek nosowych, dopó-
ki się nie kichnie, wtedy ból ustaje. Gdy 
to nie pomaga należy wziąć na poty. 

Gdy pierwszy śnieg pada, należy na-
cierać nim skronie, co chroni od bólu gło-
wy i za czadzenia. Tenże środek używany 
jest dla zaostrzenia pamięci. 

Kto chce mieć dobrą pamięć, winien 
prze strzegać umywania rąk i ciała, kiedy 
nale ży, w przeciwnym razie można nie-
tylko zatracić pamięć, lecz zwarjować. 
Zwłaszcza umywać się należy, gdy się 
człowiek ze snu budzi. W nocy bowiem 
osiadają na ciele złe duchy, które nie 
opuszczają człowieka, do póki nie obmy-
je każdej ręki po trzy razy. Przestrzegać 
przytem należy, ażeby przed tem obmyć 
prawą rękę raz, potem lewą raz i tak po-
stępować do 3 razy. 

W przeciwnym razie duch wpłynie 
na za tratę pamięci i przytępienie umy-
słu. W tym właśnie celu przestrzegać 
jeszcze należy, ażeby obmywać ręce, gdy 
się wychodzi z miejsca nieczystego, albo  
z łaźni, gdy się obcina paznogcie, gdy 
człowiek dotknie wła snego lub czyjegoś 
ciała, w miejscu, które zwykle bywa za-
kryte odzieżą, albo gdy kto dotknie tru-
pa. 

Kto chce mieć dobrą pamięć, niech 
nie ubiera dwóch ubrań jednego na dru-
giem, niech nie ubiera kapoty, obróconej 
na lewą stronę, niech nie podkłada so-
bie ubrania pod głowę i niechaj nie śpi  
w obuwiu, lub wogóle w ubraniu. Nie na-
leży także patrzeć na trupa, gdyż to szko-
dzi pamięci; dość jed nak spojrzeć na pa-
znogcie 3 razy, i po każ dym razie spojrzeć 
w niebo, a przestanie to być szkodliwem. 

Uważać tak samo należy, ażeby ksiąg 
świętych nie pozostawiać otwartemi. 
Szko dzi również pamięci, gdy się je serce 
wo łu, barana lub innego stworzenia, na-
wet gdy jest rozsiekane z innem mięsem 
razem. Wystrzegać się też należy, aże-

skąpać dziec ko, wodę zaś wylać na gości-
niec*. 

Na przełamanie i „wywichnienie” (t. z. 
u ludu wiejskiego „uchynienie”) dziecka, 
dziec ko smarują tłustościami i ułożywszy 
na wznak przyciągają lewy łokieć do pra-
wego kola na i odwrotnie, przyczem nale-
ży cmoknąć do dziecka trzy razy.

Gdy dziecko ma „łamanie w rękach  
i no gach” należy wziąć asafetidy z bursz-
tynem, mąki greczanej i kaszy jęczmien-
nej i tem okadzać. 

Gdy małe dziecko nie może połykać, 
na leży wziąć masła albo oliwy i smarować 
szy ję od dołu do góry; starszym dzieciom 
każą dmuchać w komin. 

Gdy dziecku się ślini z ust, należy 
wziąć żywego lina i główką smarować 
dziecku usta. 

Gdy dziecko nie może się na nóżkach 
utrzy mać, matka smaruje go pod kolan-
kami śli ną naczczo, a w dzień smaruje go 
się całe go tłustościami.

Na odrę i ospę obwiązują dziecku 
woko ło szyi czerwoną wstążeczkę, dają 
rów nież dzieciom do picia miód przego-
towany z imbirem.

Gdy dziecko w chorobie traci mowę, 
na leży je prowadzić do sklepów i poka-
zywać mu tam rozmaite zabawki, gdyż 
znaleźć się musi zabawka, która dziecko 
wprawi w za chwyt i ono przemówi. 

Gdy dziecko kichnie podczas choro-
by, a kichnięcie nie było następstwem ka-
taru, jest to dobra wróżba. Dobrą wróż-
bą jest rów nież, gdy dziecko spoci się,  
a zwłaszcza gdy ma wilgoć pod kolanka-
mi.

Choroby mózgu, nerwów i zmysłów.

Zdaniem ludu ból głowy powstaje 
od ude rzenia krwi, a także z uroków, ka-
tarów, i zarazem towarzyszy wszystkim 
prawie cier pieniom innych narządów. 

Gdy ból głowy powstał od kataru, ro-

* B W Segel, Zbiory wiad. do antr krajowej. 
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Wywiera to wpływ zbawienny nie tyl-
ko na pamięć, ale i na rozum, serce i zmy-
sły. Dobrą jest także gałka muszkatołowa 
z cu krem, albo mózg koguci. Wystrzegać 
się na leży – gęsiny i ryb, i nie używać 
także na pojów wyskokowych. Mała ilość 
wina nie zaszkodzi, natomiast niewąt-
pliwie dobry wy wierają skutek korzenie, 
zwłaszcza gwoździ ki. Ser i masło może  
w tych razach szko dzić***. 

Po ostrzyżeniu głowy włosów nie na-
leży wyrzucać, bo gdy wiatr je rozniesie, 
a ptak zawlecze do gniazda, to ostrzyżo-
nego będzie głowa bolała. Mogą też być 
użyte przez cza rowników do zadawania 
czarów.

Również jak lud włoścjański, który 
strzy że włosy w piątek, ażeby głowa ni-
gdy nie bolała**** – lud żydowski robi to 
samo, jednak że z innych zupełnie powo-
dów; idzie tu o należyte przygotowanie 
się do „sabatu”.

Na ból głowy dobrze okadzać gniaz-
dem ptasiem. Ból głowy starają się 
uśmierzyć przykładaniem liści świeżych 
do skroni, tak że przykładaniem plaster-
ków cytryny, łupin z ogórków kwaszo-
nych; przykładają rów nież chrzan tarty. 

Bolącą głowę obwiązują chustką, 
moczo ną w occie; wcierają również wodę 
uśmie rzającą, którą nazywają „wodą 
śmierdzącą”.

Aby usunąć ból głowy przy katarze 
nale ży wyczyścić nos i rzucić wydzieliny 
na drzwi mieszkania wroga, to się choro-
ba na tamte go przeniesie. Podobny prze-
sąd spotykamy również w medycynie 
ludu włościańskiego: Pęk włosów, wycze-
sanych z bolącej gło wy, włożyć między 
węgły, albo szczeliny ścian sąsiada, to ból 
przeniesie się do sąsia dów*****.

Jako środków nasennych, lud uży-

*** Mpułos elokim, Lwów s. 39. Znajdujemy tu również 
wyliczone liczne amulety, mające na celu ochro nę 
pamięci lub też pomagające do zaostrzenia jej. 
**** Dr. Marjan Udziela, Medycyna i przesądy lu dowe, 
s. 105. 
***** Tamże, s. 107. 

by nie jeść potraw żadnych, do których 
zbliżyła się mysz, ani też przechodzić po-
między dwiema kobietami lub dwoma 
zwierzętami; kobieta nie powinna też 
przechodzić pomiędzy dwo ma mężczy-
znami*.

Gdy przez przyszywanie guzika lub 
zeszywanie ubrania „na kimś”, bardzo 
łatwo można „zaszyć rozum”, należy się 
więc tego wystrzegać. 

Na wzmocnienie i zaostrzenie pa-
mięci po maga, gdy się jada bułki pszen-
ne, surowe lub pieczone ziarna pszenicy, 
albo też jaja na miękko ugotowane bez 
soli i pije dobrą oli wę; gdy kto chce so-
bie przypomnieć coś, a przychodzi mu 
to z trudnością, niech głowę podniesie 
do góry i spojrzy w niebo. Gdy człowiek 
chce coś zrozumieć, a nie może, niech 
głowę schyli ku ziemi. Gdy się kto wybrał 
w podróż i po drodze przypomina sobie, 
że coś w domu zapomniał, niech się nie 
wraca, a lepiej pośle kogo po tę rzecz,  
w ostatecznym razie może dojść do 
domu, zawołać kogo i poprosić, by mu 
rzecz za pomnianą wyniesiono, ale niech 
sam nie wcho dzi, bo to bardzo niebez-
pieczne**.

Radykalnym środkiem na zaostrzenie 
pa mięci ma być następujący: Ostrzydz 
głowę, następnie wciąż 7 ziarnek psze-
nicy, 7 ziar nek żyta i 7 grochu, włożyć je 
do nowego garnka i trzymać na ogniu, 
dopóki ziarna nie zamienią się w popiół; 
wziąć potem no wy garnek, wlać wody, 
dolać czystego oleju, wsypać ten popiół, 
zmieszać i tem smaro wać głowę. Robić 
to należy tylko we śro dę, w przeciwnym 
razie skutek będzie wąt pliwy. Albo należy 
wziąć kwiat z rośliny, zwanej „asaro”, ugo-
tować z cukrem i spo żywać to na czczo. 
Albo też wziąć „ana-kardino” niesfałszo-
wanego ¹/₈ uncji (broń Boże nie więcej, 
bo zaszkodzi!) na nóż i zjeść na czczo. 

* Sepher hanhogos towos, Warszawa r. 1892 s. 4, 5, 
6, 7, 8. 
** Tamże, str, 80, 81, 83. 
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wszystko opowiedzieć, co się na tamtym 
świecie dzieje”, – a dowiesz się o wszyst-
kiem. Gdy kto widzi umarłego chorym, 
jestto do wód, że się nim umarli opiekują 
na tamtym świecie. 

Gdy się śni, że ząb wypadł, umrze ktoś 
z rodziny*.

Komu się śni, że upada lub schodzi  
z gó ry, ten zmarnieje. Gdy we śnie ściana 
się wali – będzie nieszczęście.

Kto we śnie burzy stary dom – bedzie 
miał szczęście, kto nowy – nieszczęście, 
zmar twienie.

Mnóstwo tłumaczeń snów znajdu-
jemy w ciekawem dziełku p.t. „Pisron 
chalomos”**. Autor tego dziełka zebrał 
wyjaśnienia, znaj dujące się w Talmudzie 
(rozdział „Haroc”), wyjaśnienia przepi-
sywane Raszi, a zarówno rozrzucone po 
świętych księgach, a także materjał ludo-
wy, i odpowiednio rozklasyfikował i uło-
żył. Praca ta dość obszerna, po przedzona 
jest wstępem, w którym autor po daje 
swoje poglądy na sny i senne widzia dła, 
jak się sam wyraża, ze stanowiska fi-
lozoficznego. Zwraca przytem uwagę, że 
każdemu wyjaśniać należy sen stosownie 
do jego zawodu i zajęć, podaje, jakich za-
sad i ma się trzymać odgadywacz snów 
i jakiemi środkami kierować się winien, 
aby módz poznać, czy sen prawdziwy, czy 
też niepraw dziwy. Sny dzielą się, zdaniem 
autora na trzy kategorje: 1) sny proro-
cze jak naprz. sen Jakóba, Daniela, Salo-
mona, które obja wiają się tylko osobom 
świętym i wielkim mędrcom i w których 
figurować zawsze mu si Bóg, albo anioł, 
przemawiający w imie niu Boga – inten-

* O Faraonie krąży w ludzie opowieść, jakoby miał 
sen, że wszystkie mu zęby wypadły. Zwołał te dy 
wszystkich czarowników egipskich, by sen mu wy-
jaśnili, a ci odrzekli: „Faraonie, rodzina ci cała wy-
mrze za życia twojego”. Oburzył się na nich Faraon, 
zabić ich rozkazał i zwołał wszystkich mędrców 
ży dowskich, którzy tak sen jego wyjaśnili: „Faraonie, 
będziesz widocznie długo żył, bo całą rodzinę swą 
przeżyjesz!”. I ucieszył się wielce Faraon głupi i wielkie 
mędrcom żydowskim dary uczynił. 
** Pisron chałomos, Warszawa 1894. 

wa szy szek i makówek, które kładą pod 
podusz kę. Gotują również w wodzie 
mak, albo makówki, i wodę potem piją. 
Albo też liczą do 100, 200, 300 i t. d., aż 
nie zasną; albo powtarzają siedem razy 
modlitwę „Hamałach–hagoel”… Albo też 
odmawiają nie zliczoną ilość razy zdanie: 
„Di mihl klapt, dus wasser lojft” (młyn 
huczy, woda bieży), starając się odtwo-
rzyć w wyobraźni huk młynu i szmer 
wody. Albo też kładą pod poduszkę pa-
pier po szafranie. 

Gdy kto ma częste sny, to dowód, że 
wiele grzechów popełnił. 

Gdy kto we śnie widzi złodzieja, niech 
się obawia pożaru. 

Ogień, widziany we śnie, przepowiada 
kradzież.

Kto we śnie widzi ryby – zbogaci się 
prędko (ryby mnożą się nadzwyczajnie 
szybko).

 Kto widzi psy gryzące się, niech 
wie, że cza tują nań wrogowie i chcą mu 
krzywdę wy rządzić.

Drzewo we śnie przepowiada kłótnię.
Perły przepowiadają wielkie zaszczy-

ty. Pierścień przepowiada sławę. Złoto, 
srebro i inne metale przepowiada ją do-
bre zarobki i wogóle szczęście. Szczę ście 
oznacza również – gdy się widzi we śnie 
węża, orła (zostanie wielkim), gęsi (dom 
urośnie w sławę), lub gdy się zdaje, że 
się pnie po górze lub drabinie (zostanie 
wiel kim), lub że spogląda z góry wysokiej 
(bę dzie długo żył). 

Gdy kto widzi we śnie śmierć – będzie 
długo żył. Gdy śni się, że umarły przy-
niósł cokolwiek, to dobry znak – będzie 
szczęście i polepszenie doli. Gdy umarły 
chce coś wziąć, lub o coś prosi, nie nale-
ży dać, bo to może zdrowiu wielką przy-
nieść szkodę. Gdy kto we śnie czuje, jak-
by spadał z wysokości, jest to dowód, że 
zważono w niebie wszystkie grzechy jego  
i cnoty i pierwsze przeważyły.

Gdy umarłego widzisz we śnie, złap 
go za „gartel” (pas) i krzyknij: „musisz mi 

ZNACZENIE SNÓW

SNY PROROCZE
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umrze. Gdy się zda komu, że umarł i zo-
stał po chowany – tego Bóg kocha. Gdy 
się zdaje komu, że człowieka zabił – spo-
tka go coś bardzo niezwykłego****.

W końcu podane są środki odwraca-
nia nieszczęść, przepowiedzianych przez 
sny, oraz rozmaite przepisy i zamawiania. 

Kto we śnie daje zobowiązanie, powi-
nien udać się do 3 poważnych osób, aby 
go od zobowiązania uwolniono. 

Gdy kto widzi straszne rzeczy we śnie, 
lub wogóle zapowiadające nieszczęście, 
niech zanim z kimkolwiek przemówi 
palec na chwi lę położy na żarzący się 
węgiel, a może być pewnym, że mu nie 
zaszkodzi*****.

Uciekają się również dla tłómaczenia 
snów do książeczek przepowiadających 
losy******.

Lud wogóle przywiązuje do snów 
bardzo wielką wagę, za wyjątkiem jed-
nostek nad zwyczajnie pobożnych, które 
utrzymują, że wkracza to w dziedzinę 
czarnoksięstwa, a praktyki czarodziejskie 
są przez religję wzbro nione: wszystko bo-
wiem pochodzi od Boga i drogi opatrz-
ności są niezbadane.

Jeżeli chcesz pamiętać sen, nie patrz 
po obudzeniu się w światło.

Lud żydowski, również jak większość 
lu dów pierwotnych, wierzy, że śmierć nie 
zry wa stosunków umarłego z ziemią. 

Ciało, objęte snem wiecznym, pozo-
staje w ziemi, a dusza ulatuje w krainy 
przodków, aby ztamtąd czuwać nad 
szczęściem, krew nych i znajomych (mi-
jen sich). W pewnych jednakże chwilach 
zjawia się na ziemi i od wiedza krewnych  
i znajomych we śnie, aby dać im przestro-
gę, albo ofiarować pomoc. 

Gdy człowiek zasypia, dusza ulatuje  
w niebo, gdzie ją ważą. 

Jeżeli śpiącemu świeci na twarz księ-
życ, zostaje lunatykiem. Lunatyka nie na-
**** Tamże, s. 73, 74.
***** Hanhogos towos, s. 140, 141. 
****** Sefer hagerołos, Warszawa 1879. Sefer hagerołos, 
Warszawa 1866. Der gerimter trefer, Warszawa 1895.

sywność podobnych snów jest nadzwy-
czajnie silna i sen taki wdraża się do tego 
stopnia w pamięć, że niepodobna go 
zapomnieć; 2) sny zwykłe, jak sen Józefa, 
Faraona, Labana i innych – treść snów 
po dobnych jest zazwyczaj powszednia, 
jakkol wiek i te pochodzą od Boga; i 3) 
sny czarowników, fałszywych proroków  
i strasznych grzeszników, które pochodzą 
od nieczystej siły. 

Z mnóstwa wyjaśnień ludowych po-
damy następujące, jako najbardziej cha-
rakterystyczne:

Gdy choremu śni się, że ziemię kopie, 
to zła przepowiednia – kopie dla siebie 
grób. Zdrowy może się nie obawiać.

Kto siebie widzi we własnym śnie  
w domu, ocalony zostanie od nieszczęścia.

Gdy kto drzwi wstawia do swego 
domu – prędko się ożeni (buduje gniaz-
do). Gdy zdaje się, że filary domu padają, 
będzie nieszczęście; próg domu zepsuty 
oznacza śmierć żony lub dzieci.

Gdy belki się walą – syn umrze, gdy 
sklepienie – córka lub żona*. Bieg spokoj-
ny rzeki przepowiada spokój, bystry – 
nie szczęście. Gdy komu śni się, że wpadł  
w trzęsawi sko, będzie miał stratę pienięż-
ną. Gdy śni się wielki pożar – nieszczęście 
spotka całe państwo lub cały naród. 

Gdy widzi ładne światełko – weź-
mie żo nę – (żona to światło). Drapieżne 
zwierzęta, we śnie widziane, wskazują na 
wrogów, gdy komu śni się, że lew za nim 
pędzi – niech się spodziewa prześlado-
wania od wrogów.

Kogut przepowiada przyjście na świat 
syna (kogut symbol płodności); gołąb – 
cór ki**.

Kto widzi siebie we śnie z włosami ko-
biecemi – tego bardzo obgadują***.

Kto widzi anioła śmierci i rozmawia  
z nim, ten zachoruje lecz wyzdrowie-
je; kto go widzi u wezgłowia swego, ten 

* Pisron chałomos, s. 58, 59. 
** Tamże, s.66, 67. 
*** Tamże, s. 76. 
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chodem słońca. Aby oczy uchronić od 
zapalenia do brze przemywać je oliwą 
na czczo. Kolczy ki z prawdziwego srebra 
wywierają dobry wpływ na oczy; pomaga 
też wąchanie taba ki, zwłaszcza przy osła-
bieniu wzroku u sta rych ludzi. 

O chorobach oczu u dzieci mówili-
śmy po przednio.

Do oczu chorych dobrze jest przysia-
dać chusteczki, moczone w okowicie; mo-
czą też oczy w czystej wodzie źródlanej. 

Kto ma chore oczy, niech weźmie 
kawa łek chleba białego wielkości jaja 
kurzego, zgniecie w ogrzanej wodzie źró-
dlanej, następ nie niech zawinie ciepłe cia-
sto w płótno, po łoży sobie na karku i śpi 
na tem przez całą noc. A gdy się to zrobi 
kilka razy, sku tek będzie niezawodny.

Nie wolno palcami dotykać chorych 
oczu. Na ból oczu pomaga również, gdy 
się do wody różanej dodaje pewną nie-
znaczną ilość cukru lodowatego, macza 
w tem płatki i na stępnie przykłada je do 
oczu. 

Mnóstwo istnieje poza tem „kema-
oth” (amuletów) i zamawiań dla wzmoc-
nienia słabego wzroku***.

Kto chce mieć zdrowe oczy, niech wy-
strzega się dymu, kurzu i złego powietrza, 
niech nie płacze, wystrzega się zimna  
i go rąca, niech nie śpi za długo, nie uży-
wa napojów wyskokowych, nie jada rze-
czy ostrych, jak cebuli, czosnku, rzodkwi, 
chrzanu i t. p. Dobra jest na oczy para  
z wody czystej; wzmacnia również wzrok 
zapach dobrych jabłek i innych owoców, 
zwłaszcza pomarańczy i cytryn****.

Niebezpiecznem jest dla oczu patrzeć 
się na tęczę i na ręce kapłanów podczas 
modlitwy „kochanim dychenen”*****.

Niebezpiecznie jest również czesać 
suchą głowę grzebieniem, albo włożyć 
but na mo krą nogę, albo też wstawszy  
z łóżka cho dzić po pokoju boso******.
*** Mpulos elokim’, Lwów s. 82.
**** Hanhogos towos, s. 139. 140. 
***** Tamże s. 146. 
****** Tamże, s. 148. 

leży bu dzić ani wołać go po imieniu, kie-
dy śpiąc cho dzi, gdyż może łatwo upaść 
i zabić się. 

Na mdłości pomagają obmywania 
zimną wodą, wąchanie octu, nacieranie 
skroni octem; dobrze jest też położyć się 
na wznak. Gdy się robi słabo około ser-
ca przykładają kompresy zimne, albo też 
dają do zjedzenia kawałek czosnku, gdy 
za przyczynę słabości biorą „robaki”.

Na padaczkę, czyli t. z. ciężką choro-
bę, (di szwere szlafkeit) pomaga obrącz-
ka z bawolego rogu. Albo należy zabić 
kreta, usmarzyć w tłustościach i maścią 
tą smarować chorego. 

Albo też rozedrzeć żywą czarną kurę 
nad głową chorego. Albo odciąć głowę 
żywemu kogutowi i zagrzebać go pod 
progiem sto doły jakiejś. Gdy mięso w zie-
mi zgnije, cho ry zostaje uleczony. Albo 
niech chory pije przez 9 dni kolejno wód-
kę na czczo, a mia nowicie tyle, ile odrazu 
do kielicha nalał*.

O tem, jak lud się zapatruje na isto-
tę chorób umysłowych pisaliśmy jeszcze  
w roku zeszłym we wstępie naszej pracy. 

Dodać tu tylko można, że przyczynę 
po mieszania zmysłów upatruje lud czę-
sto w zaniechaniu odpowiedniego umy-
cia rąk, al bo w przestąpieniu przez miej-
sce, gdzie rzu cono obcięte paznogcie, 
bowiem w tych ostatnich mieści się nie-
czysta siła, która w człowieka wstępuje  
i pozbawia go rozumu. Nie należy rów-
nież naśladować warjatów, bowiem skut-
kiem tego łatwo można zwarjować. Nie 
należy wogóle przedrzeźniać kaleków, bo 
łatwo przez to zostać kaleką**.

Choroby oczu zdaniem ludu powsta-
ją naj częściej skutkiem bólu głowy. 

Na ból oczu należy wycierać oczy 
świe żo zniesionem jajkiem, albo umyć je 
rosą zebraną z łodygi buraków, albo też 
wodą rzeczną i rosą, zebraną przed za-

* B. W. Segel, Materjały do etnografji żydów 
wschodnio-galicyjskich. 
** Hanhogos towos, str 114. 
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gorączko wa. Zupełną utratę wzroku 
może też spro wadzić patrzenie na ręce 
kapłanów podczas modlitwy „kohanim 
dychenen”. 

Ogłuszenie, czyli tępy słuch, leczą za-
pomocą wstrzykiwali do uszu rumianku 
cie płego; zapuszczają do ucha kroplami 
oliwę; świeże siano i kwiaty polne gotują 
pod na kryciem, potem chory musi przy-
chylić ucho do garnka nad wychodzącą 
parę i nakryć się prześcieradłem.

Kto ma wrzód w uchu, niech wącha 
mo cnej tabaki, aby módz porządnie 
kichnąć, a wrzód pęknie. Przykłada-
ją również katataplazmy ciepłe z bułki  
z mlekiem, zmie niając je często. 

Dzwonienie w uchu prawem oznacza, 
że ludzie wspominają, mówiąc dobrze,  
a w le wem – że obgadują. 

Kto grzeszy uszyma, t. j. lubi słuchać 
rzeczy, których słyszeć nie przystoi, na 
sta rość musi słuch utracić. 

Choroby narządu oddechowego. 

Katar nosa zdaniem ludu żydow-
skiego uwalnia od wielu chorób innych, 
poważniej szych. Zdanie to podziela lud 
włościański***. Wszelkie nieżyty nosa lud 
uważa za bardzo zbawienne i ochrania-
jące od innych chorób, a zwłaszcza, gdy 
komu krew idzie z nosa, bowiem krew tę 
uważają za nieczystą, a ujście jej za po-
żądane. Gdy komu krew idzie z nosa nie-
ma potrzeby tamować jej, chyba tylko, 
gdy krwotoki są zbyt silne; wtedy należy 
twarz zmywać wodą zimną, dać chore-
mu do picia szklankę wody zimnej, albo 
kilka łyżeczek octu winnego; dobrze jest 
także nacierać plecy wodą zimną, przy-
kładać plasterki cebuli i nacierać piersi 
wo dą, a nogi trzymać w cieple****. 

Katar powstaje najczęściej z zazię-
bienia, albo też ze złego powietrza. Kil-
*** Dr. M. Udziela, Medycyna i przesądy ludu pol skiego, 
s. 126. 
**** Der doktor–buch, oder das hitung die gesundheit, 
Warszawa r. 1882.

Kto grzeszy zamłodu oczyma, t. j., 
patrzy gdzie nie należy, na starość utraci 
wzrok*.

Na cierpienie powiek zwane jęczmie-
niem, należy grochem oprowadzać chore 
miejsce około jęczmienia. Albo też gdy 
się komu opowiada o chorobie, tam-
ten powinien od powiedzieć „di lagst”, 
co znaczy „kłamiesz”, a jęczmień zginie. 
Albo też odpowiedzieć winien, że ma 
jęczmień na oku: „di lagst s’ist gur a hu-
ber, oder a weitz” (kłamiesz, to owies, czy 
pszenica). (Ten sam przesąd spotykamy 
u ludu włościańskiego w od miennej nie-
co formie. Ktoś zdrów będący za oknem 
idzie wzdłuż ściany razem z cho rym, 
który jest w izbie. Zdrowy idąc mówi: 
„Masz jęczmień na oku!”, a chory mu od-
powiada: „Łżesz proroku!”. Tak postępu-
je się do trzeciego razu. Albo też chory 
odpo wiada: „Łżesz, proroku, pszenica na 
oku!”**.

Łuskę na oku wylizują językiem. 
Jeżeli się oko czem zapruszy, to się 

chwy ta palcami za rzęsy górnej powieki  
i splu wa się, patrząc w górę, trzy razy. 

Bardzo rozpowszechnione jest w lu-
dzie cierpienie, t. z. „kuro-ślep” (kurza 
ślepota). Polega ono na tem, że cierpiący 
z zapada jącym zmrokiem albo nic, albo 
bardzo ma ło widzi, czyli ślepnie razem  
z kurami. 

Dostają tego cierpienia ci, co nastąpili 
na śmietnisko, albo potarli sobie oczy zie-
lem, zwanem „kurza ślepota”, albo też ci 
co wy pili z naczynia, z którego kura piła, 
i w ten sposób się zarazili, gdyż kury zda-
niem ludu mają tę chorobę. Pomaga na 
to – ugotować wątrobę wolu w garnku 
pod nakryciem, po tem nachylić się twa-
rzą nad parą wycho dzącą z garnka, aby 
para osiadła na oczach. Albo też wątrobę 
upiec i zjeść ją w nocy.

Ociemnienie sprowadzić może pa-
trzenie na błyskawicę, a także choroba 

* Tamże, s. 156.
** Marjan Udziela, Medycyna ludowa, s. 111.
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saliśmy jeszcze we wstępie naszej pracy 
(p. r. 1896, N. 36 s. 306). 

Pierwszorzędną rolę wśród leków do-
mowych przy nieżytach dróg oddecho-
wych, również jak u ludu włoścjańskiego, 
odgry wa leczenie napotne. W tym celu 
układają chorego w łóżku, nakrywają 
pierzynami, podają mu przytem odwary 
kwiatu bzowe go, ślazu, kwiatu lipowego, 
suszonych ma lin i t. p. 

Jako środek napotny podają również 
pi wo ogrzane, a gdy chory pić tego nie 
mo że, należy mu wysmarować brzuch 
ciepłym jęczmieniem ugotowanym, albo 
też ugotować czosnek ze solą, rozetrzeć 
i zmieszać to z olejem i tem smarować 
nogi. Dobrze jest także zmieszać mleko 
karmicielki ze szmal cem gęsim i tem cho-
rego wysmarować****.

Na chrypkę dobrze jest połknąć świe-
że jajo surowe, obłożyć gardło płatkiem, 
na którym roztarto świeczkę łojową. 
Chrypka, zdaniem ludu, powstaje najczę-
ściej z prze ziębienia. Pozatem pomaga 
na chrypkę po łykanie kawałków masła; 
dobrze jest rów nież pić mleko z masłem 
dobrze osłodzone, albo pić t. z. miodowy 
krupnik, t. j. miód z masłem razem goto-
wany; albo też pić lniane siemię, ugoto-
wane na mleku. 

Osoba cierpiąca na ból gardła powin-
na kilka razy dziennie chuchać w komin. 
(Prze sąd wspólny ludowi włość.). Aby się 
uchro nić od bólu gardła, należy przykła-
dać do szyi tłuszcz świeżo zarzniętego 
prosiaka. Do brze jest pić smalcu psiego 
2–3 łyżki dzien nie, albo okładać szyję 
płatkami moczonemi w urynie. Pomaga 
również obwiązanie na noc szyi pończo-
chą lub onuczkami, świe żo z nogi zdjęte-
mi.

Przy zapaleniu krupowem i błonico-
wem gardła gotują kał psi w mleku i dają 
cho rym do picia, albo dają łyżkę uryny, 
lub też olej z cukrem. Wszystko to są 
środki wymiotne. Najlepiej dać miesza-

**** Hanhogos-towos, s. 169. 

kakrotne kichnięcie jest niezawodną 
wróżbą kataru. Choroba ta uważana jest 
przez lud za za raźliwą, dlatego też należy 
się wystrzegać dotykania chustki od nosa 
dotkniętego ka tarem. 

Kto nie chce mieć silnych katarów 
niech raz na miesiąc spożywa groch po-
lny*.

Chcąc się pozbyć kataru; należy wą-
chać pióro gęsie, albo indycze, palące 
się pod nosem, dopóki dym nie wyci-
śnie łez z oczu, – dobrze jest okadzać się  
w ten sposób po 2, 3 razy dziennie. Albo 
też okadzać się kawałkiem skóry. (Ten 
sposób leczenia z pewnemi nieznaczne-
mi tylko zmianami praktykowany jest  
i przez lud włościański)**.

Przed zaśnięciem należy cierpiącemu 
na katar wysmarować nos zewnątrz i we-
wnątrz świeczką łojową. Dobrze jest rów-
nież wą chać tabakę, chrzan tarty, albo 
okadzać się asafetydą. Okadzają również 
chorego ogo nem kocim. 

Aby się pozbyć kataru, dość spuścić 
chustkę od nosa i, nie podnosząc, odejść 
prędko nie oglądając się, kto ją podniesie. 

Gdy kto powie: „mam katar”, należy 
mu odpowiedzieć: „mój kot na strychu 
ma też katar”, – co zabezpiecza od zara-
żenia się, a zarazem przynieść może ulgę 
choremu.

Dobrze jest również utłuc w moździe-
rzu czarnuchę i wąchać, albo wsypać ją 
na ża rzące się węgle i tem się okadzać, 
albo też czarnuchę moczyć w winie, płyn 
ten lać na rozpaloną cegłę i oddychać tą 
parą***.

Gdy poważnie chory zapadnie na ka-
tar, niemoc, która mu zagraża, ustąpić 
musi, katar bowiem „zabiera wszystkie 
choroby i do legliwości”. 

O zwyczaju życzenia zdrowia przy 
kicha niu i o tem, jak sobie lud tłumaczy 
przy czynę pozdrawiania kichającego, pi-

* Hanhogos towos, s. 42. 
** Dr. M. Udzieia, s. 127. 
*** Der doktor–buch, s. 22. 
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Chrzan tarty przykładać do skroni. 
Cie płym octem smarować chorego po 
kilka razy na dzień – dobre to na poty  
i ułatwia choremu kichanie. Pomagają 
też okłady z ciepłego octu. 

Gdy kto podczas przypadów gorącz-
kowych traci sen, należy na mleku ugo-
tować tarty jęczmień z białym makiem  
i robić z tego ciepłe okłady na głowę**.

Na silny ból głowy, spowodowany 
gorącz ką, dobrze jest przykładać do gło-
wy weł nę z czarnej owcy, przyczem męż-
czyźni pa miętać winni, że skuteczną dla 
nich będzie tylko wełna z czarnego tryka.

Kolki („sztechnis”) leczą zewnętrznie 
za pomocą ciepłych kompresów, napeł-
niają też pończochę gorącym piaskiem 
i przykładają do miejsca dotkniętego; 
przykładają również wizykatorje; sma-
rują octem z gorczycą, albo spirytusem,  
w którym moczono pająki. Pomagają 
również bańki cięte od 15 do 20 sztuk, 
albo puszczanie krwi, poczem dobrze 
jest pić spirytus z oliwą. 

Skutecznem jest także ususzyć kawa-
łek chleba żytniego i przykładać do miej-
sca do tkniętego. 

Rozedmę płuc nazywają również, jak 
lud włościański, dusznością, dychawicą 
lub kasz lem głuchym. Pomaga odwar  
z ślazu czysty lub z mlekiem, mleko  
z masłem i wszystkie wogóle leki, używa-
ne przy zwykłym kaszlu.

Na ciężki oddech smarują szyję świe-
żem masłem. Na chorobę płuc dobrze 
zjeść płu ca wieprza (?), bo te są bardzo 
do ludz kich podobne***.

Choroby zapalne płuc leczą najczę-
ściej zapomocą stawiania baniek ciętych  
i pijawek. Pomaga również chrzan, 
zwłasz cza zmieszany z piwem albo z od-
warem jęczmiennym, co należy pić po 
kilka razy dziennie. Pomaga także odwar 
z pietruszki, jęczmienia i lukrecji. 

Suchoty („szwindsicht”) powstają 

** Der doktor-buch, s. 16.
*** B. W. Segel, Zbiór wiadomości do antrop. krajowej. 

ninę ze wszystkich trzech powyższych 
płynów, albo też dawać choremu każdy 
płyn oddzielnie w pewnych krótkich od-
stępach czasu. Na „krup” zdaniem ludu 
chorować mogą tylko dzieci.

Kaszel leczą zapomocą rozmaitych 
odwa rów ślazu, rumianku, kwiatu bzo-
wego, lu krecji na mleku gotowanej i in-
nych. 

Biorą również rodzynki „bezpestki”, 
figi, chleb świętojański i cukier lodowaty, 
gotu ją razem w wodzie i otrzymany od-
war pi ją po kilka razy dziennie, piją też 
odwar z lnianego siemienia i cukru ludo-
watego.

Na kaszel dobrze jest pić naczczo ły-
żeczkę od kawy soku z rzodkwi z cukrem. 
Na częsty kaszel należy jeść codziennie 
kawior ze śledzia i przykładać do piersi 
kawałki płótna z woskiem. Należy rów-
nież dobrze obwijać szyję, pić odwar  
z kwiatu bzowego z żółtkami od jaj i jeść 
cukier lodowaty. Gdy kto ma gwałtowny 
kaszel niech je rzodkiew z miodem, albo 
niech je dwa ra zy dziennie jęczmień mie-
lony, przepuszczo ny kilka razy przez sito 
i smażony na świeżem niesolonem maśle. 
Na czkawkę na leży zjeść suchy kawałek 
chleba, albo pić gorącą wodę, albo też 
nalać na kawałek cukru kilka kropel ara-
ku i to zjeść*.

Przypady gorączkowe uśmierzają: 
ulepek rabarbarowy, okłady zimne na 
głowę, albo okłady z mleka zsiadłego.

Pomaga również t. z. mleko migdało-
we („mandel-milch”), dla przygotowania 
którego bierze się pewną ilość migdałów, 
wrzuca się je do wody gorącej, ażeby się 
łupinki łatwo zdjąć dały, poczem migdały 
tłucze się ra zem z cukrem lodowatym. 

Gorczycę zmieszać z octem, w któ-
rym moczyć należy płatki i przykładać je 
do skroni, piersi i podeszew. 

Kilka pijawek pod pachę i dwie przy 
dziurkach nosowych, a na plecy do 20 
ba niek ciętych.

* Der doktor-buch, s. 16, 20, 24.
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przeżuje. Ruch jest ko nieczny, aby tylko 
nie zbyt częsty i niezbyt gwałtowny.

Dobrze jest ugotować na mleku mąkę 
pszenną z migdałami i to spożywać. Do-
brze jest połykać codziennie po kilka żół-
tek ze świeżo zniesionych jaj. Marchew 
smażona z cukrem pomaga tyciu, dobre 
to zwłaszcza dla karmicielek, które mało 
mają pokarmu. Gdy kto pluje krwią niech 
pije odwar z mięty z octem*.

Ażeby chory nie spluwał zbyt często, 
zwłaszcza, gdy się wybiera do bóżnicy 
lub wogóle do miejsc, gdzie częste plucie 
jest nieprzystojnem, należy pić odwar  
z lukrecji**.

Kto pluje krwią, niech pije mleko ko-
zie z winem i miodem, niech jada żółtka  
z jaj, albo niech pije ocet do połowy 
zmieszany z wodą i kremortartarem.

Kto się poci niech przed snem pije 
szklan kę rumianku włoskiego. Albo niech 
chore mu postawią co noc pod łóżkiem 
nowe na czynie z wodą „cicho-milczącą” 
(„stilszweigendig”) t. j. przed zachodom 
słońca nale ży pójść do studni, nabrać 
naczynie wody i przez całą drogę do 
domu nie przemówić do nikogo. Pomaga 
również ocieranie potu kawałkiem skóry 
niedźwiedziej.

Choroby żołądkowe.

W książeczkach dla ludu, zawierają-
cych cudowne środki leczni cze, znajdu-
jemy mnóstwo przepisów, co i jak jeść 
należy. Potrawy, dające się mniema niem 
ludu łatwiej spożywać, należy jeść przed 
cięższemi do strawienia, naprzykład drób 
przed wołowiną, cielęcinę przed mię sem 
wołowem i krowiem, mięso gotowane 
przed pieczonem. Wystrzegać się należy 
potraw i napojów zbyt zimnych lub gorą-
cych, stosować się natomiast pod tym 
wzglę dem do temperatury powietrza***.

* Der doktor-buch, s. 12, 13, 14, 17, 22, 23. 
** Hanhogos towos, s. 22. 
*** Der doktor buch, s. 6.

skutkiem zaziębienia, zarażenia się, albo 
gdy kto włos połknie (wspólne ludowi 
włość.). O zaraźli wości suchot lud jest 
mocno przekonany, a więcej jeszcze  
o dziedziczności tej choroby.

Chory niech pije mleko kozie, albo 
kro wie, mleko z masłem, miód z masłem 
ra zem gotowane. Świeże mięso niesolo-
ne po krajać na drobne kawałki, wrzucić 
do bu telki, którą wstawić należy do garn-
ka z wo dą i tak gotować, dopóki mięso 
nie zmięk nie, wtedy należy dobrze je wy-
cisnąć i otrzymany buljon pić łyżeczka-
mi. Posiekać mięso bardzo miałko i tem 
mięsem surowem smarować bułeczki  
i jeść. Dobry jest także „cymes” (kom-
pot) z brzoskwiń. Wziąć mle ka świeżego 
butelkę, i dopóty trząść butel kę, aż się nie 
ukażą kawałki masła, które chory winien 
połykać. Masło takie nazywa lud „noth 
piter”. Pić krew ze świeżo zarżniętego by-
dlęcia lub ptaka. Usmarzyć kre ta na sło-
ninie i tem smarować chorego. Suchoty 
w młodszym wieku są groźniejsze, niż po 
35 roku życia i prędzej powodują śmierć.

Gdy suchotnik używa kuracji mlecz-
nej, przestrzegać powinien przede 
wszystkim, aże by mleko było „prosto 
od krowy”, następ nie nie jadać kwasów, 
owoców, zwłaszcza kwaśnych, chleba 
razowego, nie pić żad nych trunków al-
koholicznych. Pić mleko należy naczczo, 
poczem odpocząć przynajmniej półgo-
dziny i nic nie jeść; po zatem należy być 
ciepło ubranym, ażeby się nie zaziębić, 
zwłaszcza nie przeziębić brzucha. Odży-
wiać się należy nie częściej, niż co 4 go-
dziny. W przeciwnym razie wprowadza 
się żołą dek w kłopot, bowiem „nie wie 
w końcu, co ma robić, czy przyjmować 
świeże pokar my, czy trawić poprzednie”. 
Przy przyjmo waniu potraw należy być jak 
najweselszym, co nadzwyczajnie pomaga 
trawieniu; nato miast zły humor podczas 
jedzenia to naj gorsza trucizna, zwłaszcza 
dla suchotników. Nie należy również po-
łykać jedzenia, zanim go się dobrze nie 
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dać chrzan z korzeniami i pić wino stare, 
bo to wzmacnia żołądek i sprowadza sen; 
powinni nosić futro zaję cze, nie pić mło-
dego wina, i nie jeść nic co „odznacza się 
zimną naturą”, np. – ryby, i t. p., a co naj-
ważniejsza nie przepełniać żołądka***.

Długo będzie żył, kto nie je „jak by-
dle”, t. j., nie je prędko i nie je dla same go 
jedzenia, jak „zołeł-wesowe” (obżartuch), 
lecz dla tego, aby nabrać sił dla służby 
Bo żej; w czasie jedzenia unikać czarnych 
my śli i zmartwień, zadużo nigdy nie ja-
dać, nie jeść mięsa starego, a zwłaszcza 
starych ryb; pozatem przestrzegać na-
leży, ażeby zimą jeść potrawy gorące  
z korzeniami, latem przeciwnie – zimne 
bez korzeni. Jeść należy potrawy delikat-
ne, wystrzegając się „gru bych jedzeń”, 
gdyż te niezdrowe są dla cia ła i przytę-
piają umysł, najlepiej daje się to widzieć 
po chłopach (dorsf-porim). Podczas 
je dzenia pić jak najmniej, po jedzeniu 
przeciwnie; nie jeść nigdy stojąc. Przed 
jedzeniem dobrze zjeść kawałek cebuli, 
rzodkwi, lub rzepy, bo to sprawia apetyt. 
Na ulicy jeść nie należy, bowiem powie-
dziane jest w Tal mudzie, „kto je na ulicy 
do psa jest podo bny”. W czasie jedzenia 
nie gniewać się. Nie wypada, ażeby czło-
wiek, jak bydle, zja dał wszystko, co mu 
się podaje, należy na tomiast ze wszyst-
kiego cokolwiek pozosta wić; nie należy 
również oblizywać palców, ani rzucać na 
ziemię chleba, i wogóle ja kiegokolwiek 
jadła****. 

Przepisy powyższe znajdujemy i w in-
nych dziełkach*****.

Wystrzegać się należy, aby obiad nie 
skła dał się ze zbyt wielu dań, z wielu bo-
wiem gatunków jadła pochodzi wiele 
rodzajów chorób. Gdy kto czuje się nie-
zdrowym, niech podczas jedzenia nie 
pije wina i wystrzega się nawet jego zapa-
chu. Unikać jedzeń post nych. Spać należy 

*** Tamże, s. 11.
**** Hanhogos towos, s. 38, 39, 42, 43. 
***** Tołdos-odom.

Jajko świeżo zniesione jest nadzwyczaj-
nie zdrowym pokarmem, zwłaszcza 
ugoto wane na miękko, ale jajko stare, 
zwłaszcza letnią porą, jest bardzo nie-
zdrowem, rów nież jak stary solony ser. 
Letnią porą na leży wybierać pokarmy, 
łatwo strawić się dające, zimą nie robi to 
różnicy. Nie nale ży zasiadać do jedzenia, 
gdy się poprzed niego jeszcze nie strawiło, 
przestrzegać ró wnież należy, ażeby na noc 
jeść mniej, ani żeli rano, i nie połknąć kęsa 
zanim się go dobrze nie przeżuło*.

Przestrzegać należy, ażeby wszystkie 
stat ki i naczynia kuchenne były jak naj-
czyściej utrzymane; najlepsze są naczy-
nia gliniane, fajansowe i porcelanowe, 
natomiast z blaszanemi, miedzianemi 
i cynowemi należy być bardzo ostroż-
nym, i nie zostawiać w niem pokarmów 
lub napojów przez czas dłuższy, bowiem 
rdza to „sam-hamowes” (trucizna, śmierć 
zadająca). Ostrożnym zwłaszcza na leży 
być z napojami; najlepszym dowodem 
wódka, która, ponieważ przygotowywa-
ną bywa w naczyniach miedzianych, gdy 
wy chodzi niezupełnie czystą, sprowadza 
straszne bóle żołądka. Jeżeli kto chce 
dowiedzieć się, czy w wódce znajdują 
się odpadki mie dziane, niech wleje do 
butelki wódki „salimak spirtus” (spiritus 
salis Amoniaci); jeżeli kolor wódki nie 
zmieni się, będzie to dowo dem, że wód-
ka jest czysta, w przeciwnym razie wód-
ka przyjmie kolor niebieskawy. Oczyścić 
wódkę jest dobrze za pomocą gaszonego 
wapna, gdy wódka długo stoi, od padki 
miedzi osadzają się na spodzie butel-
ki, dla tego też im wódka starsza, tem 
zdrowsza**.

Zakażeniom żołądkowym najbardziej 
po dlegają starcy; winni tedy przestrze-
gać, aby jeść tylko trzy razy na dobę, 
wybierać przytem potrawy jak najłatwiej 
strawić się da jące; sypiać dłużej, aniżeli  
w wieku średnim; powinni pozatem ja-

* Tamże, s. 7.
** Tamże, s. 10, 11.

ZALECENIA
  ŻYWIENIOWE

z mię ty zwyczajnej i z prażonej kaszy gry-
czanej ze słoniną. 

Nieżytom żołądka często towarzy-
szy t. z. „zgaga” (nazwę tę spotykamy  
u ludu włość.***), czyli pieczenie w gardle. 
Cierpieniu temu podlegają najczęściej 
kobiety brzemienne, usuwają je zapomo-
cą gryzienia kredy. Nie żyty żołądka leczą 
jeszcze w sposób nastę pujący: biorą dwie 
garście żyta i łut „ka lander” (kolender)  
i gotują razem, dopóki ziarnka żyta nie 
popękają; następnie na leży przecedzić 
i odwar pić. Dobry apetyt robi chrzan, 
który wzmacnia żołądek; sos z chrzanu 
zmieszany z piwem, albo z „wodą jęcz-
mienną”, przeczyszcza żołądek i pomaga 
tyciu. 

Kto je na skąpca łatwo może zachoro-
wać na zaburzenie żołądka.

Kto ma słaby żołądek, niech nie spo-
żywa grubych potraw i nie pije zimnej 
wody, lecz przegotowaną, najlepiej go-
towaną razem z cynamonem, albo też 
niech pije odwar z kwiatu lipowego, albo 
z mięty pieprzowej; po każdem jedzeniu 
dobrze jest na deser jeść rzodkiew tartą 
z cukrem; dwa razy dziennie przyjmować 
sodę na końcu noża.

Dla wzmocnienia apetytu biorą 
codzien nie kilka razy imbir tłuczony z cu-
krem na końcu noża; piją również odwar 
z korzenia fijołkowego, barszcz burakowy 
gotowany z „krimetartar” (kremor-tarta-
ri), a także wino z żółtkiem. 

Nieżyty żołądka powstają również  
z po wodu nadużywania wódki. Pijanemu 
dają do picia szklankę wody z solą ku-
chenną, lub cytrynową, albo też szklankę 
czarnej kawy. 

Nie należy nikomu podawać napo-
jów, zwłaszcza alkoholowych, lewą ręką, 
gdyż tamten łatwo się upije i musi to 
odchoro wać.

Czkawkę ma człowiek, zdaniem ludu, 
gdy go ktokolwiek wspomina; jeżeli 
przytem czuje się swędzenie w prawem 

*** Dr. M Udziela, Med. ludu włość, s. 165. 

nie więcej jak 8 godzin i nie mniej jak 6. 
Po jedzeniu należy nieco odpocząć, nie 
brać się zaraz do pracy. Nagłe przerwanie 
jedzenia i natychmiasto we wzięcie się do 
pracy mocno osłabia*.

Przepisów podobnych, zawierających 
obok przesądów i pewne wskazówki 
dietetycz ne, jest znacznie więcej; lud zna 
je, lecz rzadko bardzo do nich się stosu-
je. Nę dza z jednej strony, z drugiej zaś 
nadzwy czajna oszczędność, sprawiają, że 
lud odży wia się bardzo niedostatecznie, 
przyjmuje najczęściej pokarmy postne, 
mało pożywne i jada niereguralnie. Nic 
więc dziwnego, że podlega wielu dolegli-
wościom żołądkowym. Przyczyną bólu 
żołądka jest najczęściej za ziębienie, albo 
niestrawność, a także i uro ki. Dość czę-
sto słyszeć się daje, że choro ba pochodzi 
ztąd, że coś leży w żołądku i to coś trzeba 
koniecznie wydalić. 

Dla sprowadzenia wymiotów drażnią 
gar dziel mechanicznie lub podają chore-
mu muchę roztartą w łyżce wody. Uży-
wają także wody letniej, zmuszając cho-
rego, by wypił odrazu 5–6 szklanek jedną 
po drugiej. 

Po takiej pierwszej pomocy układa-
ją cho rego pod pierzynę, aby się dobrze 
wypocił, dają mu do picia herbatę z cy-
tryną, lemo niadę i czasami pewne środki 
napotne. Gdy to nie pomaga, udają się 
do innych środ ków. 

Choremu dają odwar z tataraku. Ta-
tarak smażony w cukrze zabezpiecza od 
wszelkich dolegliwości żołądkowych.

Wogóle zdaniem ludu wszelkie gorz-
kie środki koją boleści żołądka. (Ten sam 
prze sąd spotykamy u ludu włość**).

Gałgan, czyli gałgant, moczony w wód-
ce, służy na wszelkie bóle żołądkowe; piją 
tak że wódkę z pieprzem, odwar z mięty 
zwy czajnej i pieprzowej, a także odwar  
z „melissy” zwyczajnej i cytrynowej. 

Zewnętrznie robią kompresy ciepłe  

* Tamże, s. 4.
** Dr. M. Udziela, Medycyna ludu włość, s. 163.
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z prawej. Orzech przez wiewiórkę nad-
gryzony dobrze jest zjeść, bo będą zęby 
zdrowe i mocne, jak u wiewiórki. Kto 
zje chleb lub ser, nadgryziony przez my-
szy, wolny będzie od bólu zębów. Kto 
je czarny (razowy) chleb, ma białe zęby. 
(Wszystkie te prze sądy są wspólne ludo-
wi włość.***).

Wiewiórki zakopują w ziemi najlepsze 
orzechy laskowe; komu się uda orzechy 
te wykopać i zjeść, będzie miał zdrowe 
zęby.

Kto chce mieć zdrowe zęby, niech za-
miast proszku używa lepiej popiółu od 
cygar. 

Kto chce być cały rok wolnym od bólu 
zębów, niech wykopie korzonek trawki 
t.z. „Jsen same” i położy go na chory ząb****.

Na ból zębów liczny jest zasób le-
ków w medycynie ludowej. Przyczyną 
bólu zębów jest, zdaniem ludu, maleńki 
robaczek, któ ry się tworzy w zębie, gdy 
pomiędzy zęba mi pozostaje odrobina 
mięsa. Ból ustać mo że tylko, gdy ząb się 
wyrwie z korzeniem, albo gdy się robacz-
ka zatruje. 

Przykładają do bolącego zęba figę, 
goto waną w mleku.

Dobrze jest codziennie przy wstawa-
niu na cierać miejsca pod uszyma wodą 
zimną, a co noc przykładać do twarzy  
z tej strony, gdzie się bolący ząb znajduje, 
ręcznik, mo czony w wodzie zimnej. 

Do bolącego zęba przykładają rów-
nież na kawałku waty czosnek tarty, 
zmieszany z pieprzem i moczony w spi-
rytusie. Albo też wkładają to do ucha  
z tej strony, gdzie się bolący ząb znajduje. 

Albo też przykładają na twarz chrzan 
z octem. 

Choroby narządu trawienia. 

Z powodu nienormalnego życia i nie-
hygienicznego żywienia się choroby na-

*** Tamże, s. 146,7,8.
**** Tołdos-odom. 

oku, jestto dowodem, że dobrze mówią  
o czkającym, w przeciwnym razie – źle; 
poznać to można zarówno po uszach, 
gdy prawe ucho czer wone, – mówią do-
brze, lewe źle. 

Mającego czkawkę należy uderzyć 
nie spodzianie pięścią w plecy, a czkaw-
ka usta nie. Dobrze jest 9 kawałków 
białego chle ba moczyć w dobrem wi-
nie i jeść jeden po drugim. Albo czar-
ną rzodkiew utrzeć na tarce, zmieszać 
z miałkim cukrem, następ nie wycisnąć 
sok ztąd powstały i podać cho remu do 
wypicia. Dobrze jest także związać dwa 
palce któ rejkolwiek ręki czerwoną nitką 
jedwabną.

Pryszcze na języku powstają, zdaniem 
ludu, z obmawiania drugich. (Zdanie to 
podziela lud włość.*). Na języku, podob-
nie jak lud włościań ski, upatrują znaku 
choroby. Jeżeli jest czysty, czerwony, to 
człowiek zdrów; gdy zaś obło żony, bia-
ły – jest to niezaprzeczonym dowo dem 
choroby. 

Owrzodzenia w kącikach ust tworzą 
się, zdaniem żydów, gdy człowiek zapo-
mina po jedzeniu wycierać usta. Nale-
ży zatem prze strzegać, aby po każdem 
jedzeniu usta, a zwłaszcza kąciki, były 
dobrze wytarte. Gdy się jednakże owrzo-
dzenia podobne tworzą, należy kąciki ust 
wycierać po kilka razy dziennie obrąb-
kiem chustki do nosa, albo najlepiej sta-
nem od koszuli. 

Gnicie i psucie się dziąseł leczą za 
pomo cą płukania ust odwarem kory 
dębowej. (To samo spotykamy u ludu 
włość.**). Używają także do płukania 
wodę z octem.

Zęby. 

Aby się uchronić od bólu zębów, na-
leży wstając kłaść but wprzód na lewą 
nogę, wieczorem zaś zdejmować wprzód 

* Marjan Udziela, Med. ludu włość., s. 142.
** M. Udziela, Med. ludu włość,. s. 144. 
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Dobrze jest także wziąć kawał chleba 
ciep łego, polać go winem, posypać tłu-
czonym pie przem i z tego robić ciepłe 
okłady na brzuch.

Dobrze także jeść kwasy, jak cytry-
nę i t. p. Albo chleb ugotować w mleku, 
wziąć szafra nu dobrego i kilka żółtek, 
zmieszać to wszystko, przegotować  
i z tego robić okłady***.

Dobrze także robić okłady z ciepłego 
chle ba, polanego octem, najlepiej win-
nym. 

Albo chleb pokrajać na kawałki i usu-
szyć, następnie mocnym octem winnym 
obmyć cho remu stopy i tymże octem, 
już użytym do zmy wania stóp, polać su-
chary i przyłożyć do nóg chorego, a bez-
wątpienia wyzdrowieje; – środek ten ma 
jeszcze własność robienia apetytu (śro-
dek ten wziął autor „Mifałos-elokim” od 
słyn nego lekarza, wielkiego cudotwórcy 
Symchy bł. p.). 

Robią także okłady z popiołu gorą-
cego, al bo przykładają na brzuch flasz-
kę blaszaną z go rącą wodą, przykładają 
także t. z. „plastry wódczane” („bronfin-
flaster”) t. j. polewają gru bo szarą bibułę 
spirytusem, posypują pie przem i kładą 
to na brzuch. Używane są także gorące 
kompresy z prażonej mięty pieprzo wej. 

Biegunkę, również jak lud włościań-
ski****, leczą stałymi pokarmami, najlepiej 
grubym chle bem, serem, mlekiem słod-
kiem i zsiadłem, ru miankiem z mlekiem, 
śliwkami z senesem. Do brze jeść co kilka 
godzin jedno albo dwa żół tka z cukrem. 
Żółtka rozbite, z rycyną i ru miankiem 
zmieszane, mają być najbardziej sku-
teczne. Piją także herbatę z czerwonem 
winem lub sokiem jagodowym. Dobrze 
jest bardzo li zać cukier z imbirem; do-
brze zjeść jajko su rowe, zwłaszcza żółtko, 
posypane pieprzem, al bo też jajko ugoto-
wane na twardo, posypane pieprzem. 

Na silne bóle przy biegunce wziąć kro-

*** Tamże.
**** M. Udziela, Medycyna ludu polskiego, s. 162.

rządu trawie nia należą może do najczę-
ściej spotykanych u ludu żydowskiego, 
czego dowodem chociaż by cały szereg 
środków, przez lud w tych ra zach stoso-
wanych, których część podajemy w pra-
cy niniejszej. 

Nieżyt kiszek pochodzi, zdaniem 
ludu, naj częściej z zaziębienia przewodu 
pokarmowego. Przyczyną choroby może 
być także przejedze nie się, lub zjedzenie 
czegoś niestrawnego. 

Na cierpienie brzucha wziąć owsa, 
soli i chle ba, polać to winem, ugotować  
w rondlu i przy łożyć na brzuch. Albo 
wziąć owsa i pszenicy, polać to winem, 
ugotować i robić z tego okła dy na brzuch.

Dobrze także tłuczony owies, zmie-
szany z pi wem, pić.

Albo wypić odrazu pół kwarty zimnej 
wody, a dopomoże.

Albo wziąć bułkę białą, spalić ją na 
popiół, który należy wsypać do octu  
i smarować tem brzuch*.

Na bolenie brzucha dobrze także pić 
miód, do którego wsypać należy sprosz-
kowanego ka mienia winnego, – zwłasz-
cza gdy brzuch spuch nięty. Gdy brzuch 
nie jest spuchnięty, tylko na zwykłe bo-
lenie, wziąć „himelszwerd”, ugoto wać to  
w starem winie i pić ciepłe. 

Albo też dobrze kał krowi ugotować 
w piwie i dać to choremu**.

Kto połknie pająka, temu brzuch 
spuchnie; należy się tego wystrzegać, 
gdyż to śmiercią grozi. (Gdy kobieta,  
a zwłaszcza dziewczyna, zachodzi w cią-
żę, mówią żartobliwie: „musiała pająka 
połknąć”).

Bolenie brzucha i nieżyty narządów 
trawie nia leczą jeszcze innemi sposoby. 
Piją wodę cynamonową i smarują brzuch 
olejem muszka tołowym. Albo biorą na 
przeczyszczenie i potem smarują całe cia-
ło oliwą, przytem nie należy puszczać so-
bie krwi, chyba gdy się ma silną gorączkę. 

* Tołdos-odom.
** Mifałos-elokim.

KAMIEŃ WINNY
HIMELSZWERD
KROWI KAŁ
WODA 
  CYNAMONOWA
OLEJ MUSZKATOWY

BRONFINFLASTER
SENES (ROŚLINA)
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nem pismem podziękować rabinowi za 
dobrą radę”. („Izraelita” lwowski z dnia  
3 października r. 1884)**.

Żółtaczkę lud żydowski, również 
jak wło ściański***, leczy częściej środ-
kami sympatycznemi, niż lekarstwa-
mi. Powszechne jest mniemanie, że 
przeglądanie się w smole roztopionej,  
w roz topionym dziegciu, w połyskującej 
miedzi, usu wa chorobę; powszechnie 
też wiedzą, że przed mioty barwy żółtej 
przyciągają chorobę, gdy się chory w nie 
wpatruje lub ze sobą nosi, a zwłaszcza 
przedmioty złote.

Kto chory na żółtaczkę, niech pija ze 
złote go kielicha, niech na szyi nosi złoty 
medaljonik albo monetę złotą. 

Dobrze jest żywą żabę rozedrzeć na 
dwie częś ci i przyłożyć do szyi. Albo przed 
położeniem się na spoczynek wysmaro-
wać całe ciało krwią ze świeżo zarżnię-
tego bydlęcia, ze spirytusem zmieszaną. 
Łatwo zachorować na żółtaczkę, gdy się 
przejdzie przez kłębek czyichś włosów; 
należy wtedy okadzać się szafranem, kil-
koma włosami i kawałkiem cukru przed 
pójściem spać. Codziennie zażywać na 
końcu noża siar ki tłuczonej po kilka razy 
dziennie. Dobrze pić bratki zaparzone.
Dobrze wypisać na wszystkich drzwiach: 
„żółtego niema już tu w domu!”. 

Dobre są kąpiele ze solą, otrębami  
i szaf ranem.

Dobrze jest wsypać do butelki rozma-
itych korzeni pachnących i cukru, butel-
kę zakorkować i umieścić ją w środku du-
żego chleba surowe go, a chleb wstawić 
do pieca; po upieczeniu butelkę wyjąć  
i choremu dawać na łyżce w ten sposób 
powstały ulepek po kilka razy na dzień, 
a chleb rozdzielić pomiędzy kilku bied-
nych. 

Wrzucają także do jedzenia chorego 

** B. W. Segel, Materjały do etnografji żydów w Zbiorze 
wiad. do antropologji krajowej.
*** M. Udziela, Med, l. pol., s. 163. 

plę lub dwie petroleum (oleju skalnego), 
kwintę (ćwierć łuta) asafetidy, kwintę 
„żółci bobrowej” i kwintę oliwy, zmieszać 
razem i wysma rować tem pępek*.

Gdy z powodu wycieńczenia biegun-
ką chory czuje, że go przy sercu boli, nale-
ży wtedy mu przykładać do piersi gorczy-
cę z octem, dać mu do picia dziewannę, 
zaparzoną z mlekiem, da wać mu naczczo 
łyżkę oleju pomarańczowego z cukrem; 
dobrze także dać do picia mleko ciepłe, 
do którego włożyć łyżeczkę masła nie-
wolonego. Dobrze także smarować cho-
remu pier si świeżą słoniną i przykładać 
słoninę do szyi i piersi. 

Dobrze także chorym na biegunkę 
obwiązać brzuch pasem flanelowym; łu-
piny z pomarań czy zaparzyć i dać chore-
mu zamiast wody. Do bre są także okłady 
z mięty, gotowanej w occie. Dobrze pić 
zaparzoną melisę, albo dobrą czarną 
kawę z żółtkami, albo wino czer wone  
z żółtkami, albo rosół ze świeżej woło-
winy z żółtkami. Albo jeść ryż z masłem  
i cu krem i pić wodę, w której się ryż goto-
wał; albo jeść kaszę gryczaną, zaprawioną 
żółtkami i gotowaną z masłem. Dobre są 
także kom presy z kaszy jęczmiennej, go-
towanej z tłustościami. 

Biegunkę krwawą leczą podobnie jak 
zwykłą, chorego otaczają tylko większą 
uwagą i opieką. 

O cholerze pisaliśmy jeszcze we wstę-
pie na szej pracy. Tu wypada tylko dodać, 
że „w roku 1831, gdy w Poznaniu pa-
nowała cholera, tamtejszy rabin Akiba 
Eiger wynalazł w sta rej księdze, że 415 
lat przedtem panowała po dobna zara-
za, a wtenczas zażywano jako środka 
ochronnego, codziennie rano naczczo  
4 do 6 ziarnek gorczycy, oraz noszono  
w kieszeniach małe, czosnkiem nacierane 
kawałki chleba. Poznańczycy zastosowali 
ten środek u siebie z do brym skutkiem. 
Król Fryderyk Wilhelm miał własnoręcz-

* Tołdos-odom.

OLEJ SKALNY
ASFETIDA
ŻÓŁĆ BOBROWA

CHOLERA
ŻÓŁTACZKA
ŻABY
KOLOR ŻÓŁTY
HIMELSZWERD

tylko nieco formie u ludu włościańskie-
go*****).

Z mąki jęczmiennej i uryny chorego 
ugnieść ciasto, przyłożyć je do głowy na 
9 dni, a po tem powiesić w kominie, a gdy 
wyparuje i ciasto wyschnie, żółtaczka 
ustąpi. 

Albo dać choremu wino bez jego wie-
dzy z kałem gęsim zmieszane******. 

Albo puścić choremu krew, ale wy-
strzegać, się by się krwi swojej nie przy-
glądał, a na trze ci dzień potem zrobić 
kąpiel z wódki i tak przez trzy dni robić 
mu takie kąpiele, a po każdej przywią-
zywać mu do każdej podeszwy pół lina; 
– (środek ten polecony został przez wiel-
kiego słynnego cudotwórcę i ma być sku-
tecznym).

Albo wziąć – „warache”, bursztynu 
zamawia nego białego, bez domieszek 
żadnych, utłuc na miałko, zmieszać  
z dobrem winem i dać choremu (środek 
ten jest skutecznym, gdy używany jest  
w pierwszych 3 dniach choroby).

Wziąć robaków czerwonych, które 
po desz czu z ziemi wyłażą, wagi jednej 
kwinty (ćwier ci łuta), spłukać je z nieczy-
stości w dobrem winie, spalić następnie 
na popiół, i proszek ten, bardzo miałko 
utłuczony, wsypać do wi na dobrego i dać 
choremu.

Albo dać choremu trzy jabłka; co-
dziennie jed no, do pierwszego włożyć 9 
wszy, do drugie go 6 i do trzeciego – 3*******.

(Ten sam przesąd spotykamy u ludu 
u włość, w innej nieco formie: „dziewięć 
wszy prze łknąć naczczo, dając po trzy  
w chlebowej pi gułce”********).

Albo wziąć funt korzeni „ortika”, sza-
franu wagi ⅓  dukata, utłuc razem na 
miałko, wsy pać potem do dobrego wina, 
przegotować i dać choremu co rano 
przez 4–5 dni, aż się spo ci********.

***** Tamże, s. 169.
****** Tołdos-odom. 
******* Mifałos-elokim. 
******** M. Udziela, s. 170.
******** Mifatos-elokim. 

bez je go wiedzy kilka wszy. 
Nie wolno choremu na żółtaczkę 

przeglądać się w lustrze, ani w wodzie, 
ani w srebrze ani w blasze; najlepiej niech 
się przegląda w złocie, niewolno też cho-
remu być na ulicy wieczorem, gdy słońce 
zachodzi. 

Choremu na żółtaczkę dać na prze-
czyszcze nie 7 kwintów „Himmelszwerd”, 
zmięszać to z wodą miodową – środek 
wypróbowany*.

Chorym na żółtaczkę dają także na 
czczo marchew, lub odwar z niej wygo-
towany. (To samo spotykamy u ludu 
włość.**).

Dobrze także wziąć mąki pszennej  
i uryny chorego, upiec 3 ciastka i dać 
choremu do zjedzenia. 

Albo wziąć rybę, która się znajdowała 
we wnętrzu innej ryby, upiec ją na ogniu 
i dać choremu zjeść. 

Albo wziąć ziele „ajzen-kraut”, wrzucić 
do dobrego wina czerwonego, wcisnąć  
w to sok z korzeni tegoż ziela i dać to 
choremu co ra no do picia, a korzeń 
rozkrajać na drobne kawałeczki i jeść to 
rano z miodem, potem wy strzegać się, 
żeby przez 4 godziny nie jeść, a da Bóg, 
że pomoże.

Albo z jabłka wyjąć środek z pestka-
mi, wy drążony otwór napełnić szafra-
nem, tak upiec i dać choremu. 

Albo zrobić otwór w brukwi, zebrać  
w niej mocz chorego i powiesić w ko-
minie***. (Ten sam przesąd w nieco od-
miennej tylko formie spo tykamy u ludu 
włościańskiego – „Zbierają mocz w wy-
drążoną marchew i wieszają w ko minie, 
a skoro wyparuje, to i żółtaczka ustą pi”****).

Albo rozpłatać lina, posypać go cu-
krem i po łożyć na piersi codziennie na 3 
godziny i co 3 dni lina zmieniać. 

(Ten sam przesąd spotykamy w innej 

* Mifalos-elokim. 
** M. Udziela, s. 169. 
*** Tołdos-odom.
**** M. Udziela, s. 170. 
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symptomata są oznaką, że „żołnierze, – 
te ssące robaki, obiegły twierdzę i krążą 
koło niej, i dla tego starać się należy, żeby 
jak najprędzej ich się pozbyć i nie dopu-
ścić do ostatecznego zbu rzenia”. – Środ-
ków jest tu bardzo wiele. Bardzo skutecz-
nem jest – dwa gramy Jolappy roze trzeć  
z dwunastoma gramami cukru i utłuc to 
z trzema słodkimi migdałami; dolać dwie 
łyż ki wody, następnie przecedzić przez 
płótno i dać dziecku. Gdyby to jednakże 
nie pomog ło, udać się już wtedy należy 
do dobrego le karza, bo pewnie dziecku 
grozi uchowaj Boże, niebezpieczeń-
stwo****.

Najstraszniejszym z robaków jest ta-
siemiec, zwany soliterem. 

Kto ma solitera, niech nie pije wody, 
niech jada śledzie niesolone i popija oli-
wą. Starać się należy, solitera wyciągnąć; 
gdy się soliterowi łeb urwie, jest się już 
zupełnie spokojnym; ale to się rzadko 
bardzo udaje, a gdy się ogon odrywa, je-
żeli samica, to odrasta, samiec nato miast 
zdycha. 

Febra dawniej daleko więcej przera-
żała, albo też była bardziej uporczywą, 
skoro lud do dziś dnia używa jej do prze-
klinania. 

Na febrę („fiber” albo „kaduches”) – 
napi sać pewne słowo hebrajskie, ozna-
czające febrę, na migdałach i podać je 
choremu do spożycia.

Dobrze oblać chorego na febrę ko-
newką wo dy, ale zupełnie niespodzianie. 

Albo dobrze zjeść potrawę, którą się 
naj więcej lubi.

Albo zeskrobać deski, na których t. 
z. dru karz wyciska wzory na domkach 
chłopskich; oskrobinami należy chorego 
kadzić. 

Na febrę u kobiet dobrze pić wodę, 
którą sobie „kohen” (potomek kapłań-
skiej rodziny Arona) ręce umył przed wy-
głoszeniem bło gosławieństwa nad ludem 

**** Der doktor–buch.

Albo dać choremu mleka koziego do 
picia. Albo przyłożyć gołębia otworem 
odchodowym do pępka chorego. Go-
łąb wsiąknie w siebie żółtaczkę i skona,  
a chory wyzdrowieje*.

Rzodkiew z octem i miodem dobra 
jest na żółtaczkę, zwłaszcza sok ztąd 
powstały**. Do brze także przeglądać się  
w roztopionym łoju.

Często winę wielu cierpień lud przy-
pisuje robakom, zwłaszcza we wszyst-
kich chorobach gorączkowych. Robaki 
zdaniem ludu usadawia ją się w przewo-
dzie pokarmowym, zużywają wszystkie 
pokarmy, spożywane przez chorego,  
a w czasie głodu jego owijając się około 
ki szek powodują nader przykre i bolesne 
uczu cia kurczów w żołądku lub w kisz-
kach. (Zda nie to podziela lud włość.***).  
O robakach mówiliśmy już na wstępie 
pracy w rozdziale o cho robach dzieci. 
Dodać tylko możemy, że często używa-
nym środkiem przeciw-czerwiowym jest 
następny: pokrajać cebulę na drobno, 
zo stawić przez noc, a nazajutrz cebulę 
wycisnąć, sok z cebuli zmieszać z cukrem  
i dać chore mu. 

Kto ma robaki powinien sią wystrze-
gać słod kich rzeczy, chleba gorącego, 
oraz ciepłego, tłu stego rosołu, ryby. 

Powinien się także wystrzegać sera, 
jaj, na tomiast może i powinien jadać 
potrawy post ne i lekkie, nie zawierające 
tłuszczów i dla tego łatwe do strawienia; 
powinien pić mleko z czosnkiem goto-
wane, jadać chleb z miodem, orzechy 
włoskie; dobrze także nacierać chore mu 
pępek czosnkiem, albo terpentyną.

Dziecko chore na robaki łatwo po-
znać po niemiłej woni z ust, i po tem że 
drapie się w no sek; czasami ma ono zbyt 
duży apetyt, czasami wcale go nie ma; 
źle wygląda, ma silne pragnienie, oczy 
ma podbite. Wszystkie te i inne jeszcze 

* B. W. Segel, Malerjaly do etnografji żydów.
** Der doktor–buch. 
*** M. Udziela, s. 171.

ROBAKI
SOLITER
JOLAPPA
  (MIRABILIS JALAPA,      
  TJ.  DZIWACZEK 
  JALAPA?)

FEBRA
WODA PO KOHENIE

nien ktoś, al bo sam chory, napisać na 
drzwiach: „Srulik niszt du in der Heim”, t. 
j., „Srula (imię cho rego) niema w domu”.

Tym sposobem można niby zmylić 
febrę.

Przeciw febrze pomagają też rozmaite 
wy pisania. 

Podał H. Lew

•••

zgromadzonym w bóż nicy. (Obrzęd ten 
pełni się podczas uroczystych świąt przy 
nabożeństwie). 

Należy chorego na febrę wymierzyć 
na wszystkie boki nicią, a nić położyć na 
obcą furę, która chorobę wywiezie.

(„Chory na zimnicę włościanin wcho-
dzi ukradkiem do żydowskiego domu, 
odrywa pa pier z drzwi, na którym wy-
drukowany jest pacież żydowski i papier 
ten podarty na najdrob niejsze kawałki 
wypija zmieszany z wódką, lub innym 
płynem, a febrę pewnie zgubi”*).

Na febrę dobrze wziąć „hoszany”, za-
parzyć i dać choremu do picia. 

Albo rybkę, wydobytą z wnętrza 
większej ryby, ususzyć, następnie roze-
trzeć i proszek przyjmować na wódce. 
(To samo spotykamy u ludu włość.**).

Dobrze także dać choremu piołu-
nówkę z pi wem, albo piwo z tabaką.

Ażeby febrę zgubić chory powinien 
uciekać z domu, biegać po ulicach; albo 
też wyjść w pole, podnieść kamień z mie-
dzy i rzuciw szy go uciekać jak najszybciej, 
a wyzdrowieje (wspólne ludowi włość.***).

Chcąc się pozbyć febry, obcina się pa-
znogcie u rąk i nóg, obwija się w szmatkę 
i wraz z kamyczkiem i kawałkiem chleba 
wrzuca się do wody. 

Albo niech chory sam udoi mleka na 
dno skopka i wypije, a skopek niech prze-
rzuci przez głowę i ucieka inną drogą.

Albo też chory obcina sobie włosy  
z głowy, następnie paznogcie z nóg i rąk, 
wszystko to zawija w szmatkę, do której 
wkłada grosz i zo stawia na rozstajnej dro-
dze, – kto podniesie i grosz zabierze, do 
tego febra przejdzie, a cho ry wyzdrowie-
je (wszystkie te przesądy wspól ne ludowi 
włościańskiemu****).

Febra ustaje od leżenia na skwarze 
słonecz nym, bo słońce wyciąga zimno.

Nim zimnica zacznie trząść, wi-
* M. Udziela, s. 182. 
** Tamże, s. 182. 
*** Tamże, s. 184. 
**** Tamże, s. 184, 185- 187. 

Na następnej stronie 
plan Lublina z Opisu 
Lublina jako przewod-
nika dla zwiedzających 
miasto i jego okolice 
W. K. Zielińskiego, 
Lublin 1876.

PACIEŻ ŻYDOWSKI
  (MEZUZA)
HOSZANA
RYBKA Z RYBY

Esej Henryka Lwa 
sprawia wrażenie 
urwanego i niedokoń-
czonego. Autor 
zapewne planował 
kontynuowanie 
swoich badań 
(otrzymał na nie 
stypendium wspomi-
nane we wstępie), 
jednak po wyjeździe 
do Berlina,  
a następnie Paryża, 
zerwał niestety 
kontakty z pismami  
w Polsce. 



INDEKSY
I TABLICE



188 189

1819 9873 5102 4771

1820 11332 - -

1821 12071 6173 5898

1822 12207 - -

1823 12508 6421 6224

1824 12648 6424 6224

1825 13159 6510 6649

1828 15719 - -

1829 15765 - -

1830 13894 6883 6649

1832 12701 6122 7001

1833 12701 - -

1834 13266 6157 7109

1835 13261 6152 6502

1836 13335 6863 6472

rok

rok

rok

żydzi

żydzi

ogółem

ogółem

katolicy

katolicy

prawosławni

prawosławni

ewangelicy

ewangelicy

bazylianie

bazylianie

ogółem chrześcijanie żydzi

Tablica I

Źródło: 
Historia Lublina  
w liczbach, Urząd 
Statystyczny  
w Lublinie, Lublin 
2018; na podstawie: T. 
Mencel, Organizacja  
i działalność admini-
stracji miejskiej  
w Lublinie w latach 
1809-1866, „Rocznik 
Lubelski” t. 4, 1961,
s. 55.

Tablica II

Źródło: 
Historia Lublina  
w liczbach, Urząd 
Statystyczny  
w Lublinie, Lublin 
2018; na podstawie T. 
Mencel, Organizacja  
i działalność admini-
stracji miejskiej  
w Lublinie w latach 
1809-1866, „Rocznik 
Lubelski” t. 4, 1961,
s. 55.

Tablica III

Źródło: 
Historia Lublina  
w liczbach, Urząd 
Statystyczny  
w Lublinie, Lublin 
2018; na podstawie 
Obzor Ljublinskoj 
gubernii za… [1888; 
1889; 1890; 1891; 
1892; 1893; 1894, 
1895, 1896, 1897; 
1898; 1899; 1900; 
1901; 1902; 1903; 
1904; 1905; 1907; 
1910; 1912] god.

LUDNOŚĆ LUBLINA WEDŁUG WYZNANIA W LATACH 1819-1836

LUDNOŚĆ LUBLINA WEDŁUG WYZNANIA W LATACH 1837-1866

1837 13635 6685 44 245 44 6583

1838 13329 6477 47 271 38 6496

1839 13870 6841 16 294 47 6669

1840 14239 - - - - -

1841 14518 - - - - -

1842 14224 - - - - -

1843 14518 5760 42 253 14 8449

1844 14798 5814 44 273 16 8651

1845 14869 5754 43 264 16 8792

1846 15716 6661 15 221 12 8807

1847 15510 6617 15 252 12 8304

1848 14974 6397 14 247 12 8304

1849 14948 6321 18 260 12 8337

1850 15789 6621 21 430 30 8164

1851 15910 6620 27 436 29 8798

1852 14241 5705 44 193 15 8281

1853 15508 6187 43 222 21 8702

1854 15508 6497 44 237 10 8720

1855 15489 6650 42 193 16 8588

1856 15629 6606 24 242 10 8747

1857 16056 6835 35 254 20 8892

1858 18622 7648 43 248 23 10660

1859 18304 7584 41 245 21 10413

1860 19054 8119 48 256 24 10607

1861 19344 8435 42 267 27 10573

1862 19818 8748 46 277 32 10713

1863 19745 8682 43 271 19 10730

1854 20767 9158 93 545 48 10925

1865 21310 9640 96 531 33 11010

1866 21019 8915 33 226 33 11812

rok pozostałeogółem katolicy prawosławni ewangelicy żydzi

LUDNOŚĆ LUBLINA WEDŁUG WYZNANIA W LATACH 1888-1912

1888 47211 20696 2081 1212 23222 -

1889 52065 22669 3423 1215 24758 -

1890 53137 22820 3769 1238 25290 20

1891 53622 23050 3858 1259 25440 15

1892 51358 21845 3911 1241 24348 13

1893 50583 21815 3983 1140 23645 -

1894 48157 20698 2994 930 23535 -

1895 47576 20595 2832 814 23335 -

1896 48522 21724 3315 988 22495 -

1897 55401 23386 3564 1109 27342 -

1898 56108 23499 3657 1095 27857 -

1899 57237 23943 3680 1097 28517 -

1900 58004 24451 3743 1094 28716 -

1901 58522 24619 3756 1111 29036 -

1902 58742 24750 3760 1125 29107 -

1903 59561 25101 3806 1140 29514 -

1904 60043 24718 3779 1088 30458 -

1905 60813 24964 3785 1107 30957 -

1907 62394 24297 3869 1230 32221 777

1912 76875 31044 6378 1310 37984 159

Statystyki ludności wg 
wyznania za rok 1868: 
ogółem – 21814; żydzi 
– 12159; rzymskoka-
tolickie – 9310; 
ewangelickie  
i reformowane – 239; 
prawosławne – 55; 
greckounickie (byłe) 
– 50. 

Statystyki ludności wg 
wyznania za rok 1876 
(wraz z ludnością 
niestałą): ogółem – 
28203; żydzi – 14708; 
rzymskokatolickie 
– 11518; ewangelickie 
i reformowane – 614; 
prawosławne – 586; 
greckounickie (byłe) 
– 87. 
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LUDNOŚĆ LUBLINA WEDŁUG JĘZYKA OJCZYSTEGO I PŁCI (1897)

LUDNOŚĆ LUBLINA WEDŁUG JĘZYKA OJCZYSTEGO I WYZNANIA (1897)

LUDNOŚĆ LUBLINA Z UMIEJĘTNOŚCIĄ CZYTANIA WEDŁUG WIEKU I PŁCI (1897)

POWIERZCHNIA LUBLINA W LATACH 1792, 1860, 1875, 1916, 1938, 2016

ogółem mężczyźni kobiety

ogółem 50385 25521 24864

wedlug języka:

polski 20231 9567 10664

rosyjski 4890 3770 1120

ukraiński 668 606 62

białoruski 7 7 -

czeski 40 25 15

litewski 7 7 -

żmudzki 4 1 3

łotewski 28 26 2

mołdawski 12 12 -

francuski 28 3 25

niemiecki 337 155 182

szwedzki 12 8 4

grecki 5 - 5

cygański 6 4 2

żydowski 23624 10847 12777

estoński 411 411 -

zyriański 1 1 -

mordowski 14 14 -

czeremiski 1 1 -

czudski 2 1 1

tatarski 30 29 1

turecki 8 8 -

kałmucki 3 3 -

nie wskazano 16 15 1

Tablica VI

Źródło: 
Historia Lublina  
w liczbach, Urząd 
Statystyczny  
w Lublinie, Lublin 
2018; na podstawie 
Pierwaja wseobszczaja 
perepis’ naselenija 
Rossijskoj Imperii, 1897 
g., LV. Ljublinskaja 
gubernija, N. A. 
Trojnickij (red.),
Central’nyj Statisticze-
skij Komitet Minister-
stwa Wnutriennych 
Del. St. Petersburg 
1904, s. 98-99.

Tablica V

Źródło: 
Historia Lublina  
w liczbach, Urząd 
Statystyczny  
w Lublinie, Lublin 
2018; na podstawie 
Pierwaja wseobszczaja 
perepis’ naselenija 
Rossijskoj Imperii, 1897 
g., LV. Ljublinskaja 
gubernija, N. A. 
Trojnickij (red.),
Central’nyj Statisticze-
skij Komitet Minister-
stwa Wnutriennych 
Del. St. Petersburg 
1904, s. 88-89.

Tablica VII

Źródło: 
Historia Lublina  
w liczbach, Urząd 
Statystyczny  
w Lublinie, Lublin 
2018; na podstawie 
Pierwaja wseobszczaja 
perepis’ naselenija 
Rossijskoj Imperii, 1897 
g., LV. Ljublinskaja 
gubernija, N. A. 
Trojnickij (red.),
Central’nyj Statisticze-
skij Komitet Minister-
stwa Wnutriennych 
Del. St. Petersburg 
1904, s. 14-15.

Tablica IV

Źródło: 
Historia Lublina  
w liczbach, Urząd 
Statystyczny w Lub- 
linie, Lublin 2018.

rok powierzchnia w ha powierzchnia w km2

1792 2110 21,1

1860 (1804 morgi) -

1875 863 8,63

1916 2691 26,91

1938 3100 31

2016 14747 147,47

og
ół

em

ka
to

lic
y

pr
aw

o-
sł

aw
ni

pr
ot

es
ta

nc
i

ży
dz

i

m
u

zu
ł-

m
an

ie

bu
dd

yś
ci

in
ne

ogółem 50385 19354 5752 920 24280 43 3 33

według języka:

polski 20231 19178 186 166 698 - - 3

rosyjski 4890 13 4793 12 54 - 1 17

ukraiński 668 2 661 4 - 1 - -

białoruski 7 4 3 - - - - -

czeski 40 29 6 5 - - - -

j. bałtyckie 39 6 1 27 5 - - -

j. romańskie 40 21 13 6 - - - -

niemiecki 337 15 4 317 1 - - -

żydowski 23624 79 22 1 23519 3 - -

j. ugrofińskie 429 1 57 370 1 - - -

j. turecko-tatarskie 38 - - - - 38 - -

kałmycki 3 - - 1 - - 2 -

inne 23 6 5 11 - 1 - -

nie wskazano 16 - 1 - 2 - - 13

ogółem % mężczyźni % kobiety %

ogółem % 46,0 53,1 38,7

według wieku (%):

1-9 lat 11,0 12,0 10,0

10-19 58,8 64,2 54,4

20-29 68,1 69,7 65,4

30-39 64,6 65,0 64,2

40-49 50,9 63,6 40,1

50-59 45,2 56,9 36,0

60-69 44,9 56,1 35,6

70-70 47,1 59,0 36,9

80-89 43,3 50,0 40,3

90-99 11,8 20,0 8,3

100 i więcej - - -

wiek nieokreślony 50,0 75,0 25,0
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TYGODNIOWE CENY RÓŻNYCH PRODUKTÓW NA TARGU LUBELSKIM (1876)

                                   od                               do
                                                                                                        

Pszenica korzec
Żyto korzec
Jęczmień korzec
Owies korzec
Gryka korzec
Proso korzec
Rzepak korzec
Groch polny korzec
Kasza jęczmienna korzec
Kasza gryczana korzec
Mąka pszenna lepsza korzec
Mąka żytnia korzec
Kartofle
Wół średni
Krowa
Baran 
Nierogacizna
Cielę
Siana pud
Słomy pud
Wódki wiadro
Okowity wiadro
Drzewa sążeń
Masła funt

6
4
3
3
3
2
8
4
5
7
6
4
1

—
—
2

35
—
—
—
4
6
8

—

—
—
3

—
3
3

—
—
6
7

—
—
—
—
—
2

45
—
—
—
—
—
—
—

15
20
50
15
50
70
—
50
50
—
90
50
—
—
—
50
—
—
55
35
20
80
—
30

—
—
60
—
60
—
—
—
—
20
—
—
—
—
—
90
—
—
—
—
—
—
—
—

Tablica VIII

Źródło: 
„Gazeta Lubelska.
Pismo rolniczo-prze-
mysłowo-handlowe  
i literackie”, nr 131 (15 
listopada 1876).

Tablica X

Źródło: 
„Gazeta Lubelska.
Pismo rolniczo-prze-
mysłowo-handlowe  
i literackie”, nr 107 (13 
maja 1889).

Tablica IX

Źródło: 
„Gazeta Lubelska.
Pismo rolniczo-prze-
mysłowo-handlowe  
i literackie”, nr 58 (11 
marca 1889). 

ROZKŁAD BIEGU POCIĄGÓW NA KOLEI NADWIŚLAŃSKIEJ (ZIMOWY) NA TRA-
SIE KOWEL-WARSZAWA ORAZ IWANGRÓD-ŁUKÓW (1889)

STACYE 

Z Kowla do Warszawy
Kowel

Chołm
Rejowiec

Lublin
Nałęczów

Nowo-Aleksandrya
Iwangród

Warszawa

—
6,1 r.

6,38 r.
8,10 r.
9,03 r.
9,45 r.

10,35 r.
2,15 pp.

—
8,51 w.
9,43 w.

11,54 n.
1,14 n.
2,21 n.
3,23 n.
8,05 r.

5,20 w.
8,59 w.
9,47 w.

12,14 n.
1,19 n.
2,26 n.
3,38 n.

—

3,33 n.
6,7 r.

6,41 r.
8,22 r.
9,06 r.
9,53 r.
11,00 r

—

pocztowy

przychodzi przychodziodchodzi odchodzi

osobowo-towarowy

STACYE 

Z Warszawy do Kowla
Warszawa
Iwangród

Nowo-Aleksandrya
Nałęczów

Lublin
Rejowiec

Chołm
Kowel

Z Iwangrodu do Łukowa
Z Łukowa do Iwangrodu

—
6,46 w.
7,48 w.
8,35 w.
9,19 w
11,03 n.
11,36 n.
2,08 n.

3,00 pp.
6,32 w.

—
11,20 n.
12,17 n.
1,11 n.
2,00 n.
4,01 n.
2,35 n.
7,18 r.

—
—

8,00 w.
11,35 n.
12,23 n.
1,16 n.
2,30 n.
4,04 n.
4,45 n.

—
—
—

3,30 d.
7,6 w.

7,52 w.
8,38 w.
9,31 w.
11,05 n.
11,42 n.

—
12,25 pp.
4,45 pp

pocztowy

przychodzi

w salach ogól-
nych

dl
a 

m
ęż

.

dl
a 

m
ęż

.

dl
a 

m
ęż

.

dl
a 

ko
b.

dl
a 

ko
b.

dl
a 

ko
b.

w oddziale cho-
rych umysłowo

dla pensyo-
narzy

24

7

13

14

30

0

18

10

0

0

0

0

0

0

3

0

19

0

0

0

3

0

5

0

przychodziodchodzi odchodzi

osobowo-towarowy

W ciągu zeszłego tygodnia w m. Lublinie spożytkowano: wołów 150, baranów 130, 
cieląt 0, nierogacizny 45.

ILOŚĆ WOLNYCH ŁÓŻEK W TUTEJSZYCH SZPITALACH (1889)

   1. W Szpitalu Ś. Wincentego a Paulo 
przeznaczonym przeważnie dla kobiet 
chorych na różne cierpienia za wyłącze-
niem syfilisu, świerzby i raka, tudzież dla 
mężczyzn z chorobami wewnętrznemi. 
Przy szpitalu znajdują się oddziały: położ-
niczy i dla kobiet cierpiących umysłowo.
   2. W Szpitalu Ś. Jana Bożego przezna-
czonym wyłącznie dla mężczyzn na 
różne choroby za wyłączeniem syfilisu  
i świerzby, przy nim oddział dla mężczyzn 
cierpiących umysłowo.
   3. W Szpitalu Ś. Józefa przeznaczonym 
dla chorych płci obojga na choroby syfili-
styczne świerzbę, raka i w ogóle choroby  
skórne zakaźne.
   4. W Szpitalu Żydowskim przezna-
czonym dla wszelkiego rodzaju chorób  
i dla płci obojga za wyłączeniem chorych 
umysłowo.

Wysokość opłaty za kuracyę. 1) W szpitalu Ś-go Wincentego: za kuracyę zwykłych cho-
rych w salach ogólnych kop. 25 za dobę, za pensyonarzy: w ogólnych salach z ulepszo-
ną porcyą kop. 60 i w oddzielnych pokojach kop. 75 na dobę, za chorych umysłowo 
kop. 40. 2) W szpitalu Ś-go Jana: za kuracyę zwykłych chorych w salach ogólnych po 
kop. 40 i za pensyonarzy: w ogólnych pokojach z ulepszoną porcyą kop. 82½, w od-
dzielnych pokojach rs. 1 kop. 20 na dobę, za chorych umysłowo kop. 60. 3) W szpitalu 
Ś-go Józefa: za kuracyę zwykłych chorych w salach ogólnych kop. 40, za pensyonarzy: 
w pokojach oddzielnych rs. 1 kop. 20 na dobę. 4) w szpitalu żydowskim: po kop. 40 na 
dobę. 

rs. rs.kp. kp.



194 195

Edelsztejn 14, 
Edelsztejn Adolf 19, 20
Ehrlich Dorota (Dysza) 13
Ehrlich Felicja 13, 31
Ehrlich Jóżef 13, 16
Eiger Jehuda Lejb 107-108
Eljasz Baalszem 148
Endelman 117
Endweiss 124
Ettinger J. 99, 105

F
Falęcki 90
Finkielsztejn I. 129
Fioł [Fiol?] Franciszek [Veil, Swejbold] 39
Flinder 127
Formund 124
Fredro Aleksander 83
Frenkel Izrael 82, 84
Friedberg Nikodem 28
Friedman Gerszon 81-83, 84
Friedman Luzer 83

G
Getz [Tetz?] 108
Glücks. [Glücksman?] Cecylia 114, 121
Glücksman Juliusz 114
Goldcweig B. 124
Goldfaden Abraham 96
Goldszmit Hirsz (Cwi) 28
Goldszmit Jakub 12, 16, 17, 25, 33, 36, 39, 
  41, 46, 55, 58, 73
Goldszmit Józef 13, 16, 19
Goldwag M. M. 28
Gomulicki Wiktor Teofil 125
Gottlober Abraham Ber 62
Gromska 121
Grützhandler Szymon 70
Günzburg 39

H
Haber Jakub 117
Halpern 110
Hercbergowa 131
Herszenhorn Jakub 79
Herszenhornowa Necha (Nechama) 79
Hertzberg L. 124

INDEKS OSOBOWY

A
Aaron z Lublina 39
Anczyc Władysław Ludwik 56
Andriewicz Teodor 160
Arnsztajnowa Franciszka 47, 98, 104,   
  114, 120, 121, 127, 131
Arnsztejn Marek 62, 89, 126, 127
Asnyk Adam 56
Aszkenazi W. 18

B
B. M…n 15
B. W. [Bolesław Warman?] 107, 112
Bergsohn Ludwik 125
Bernard Dominikanin 39
Bernard W. 22-24
Beszt [Baal Szem Tow Izrael] 21, 148
Blechman J. 124
Blum 128
Blumel H. 88
Braff 117
Braff Markus 66
Brafman (Jakow Aleksandrowicz 
  Brafmann) 47

C
Chałubiński Tytus 60
Cichoński 90
Cukier (Józef?) 124
Cukier (panna) 114
Cukier Józef 129
Cusznajder 128
Cynberg Jakub 124, 125, 126
Cz. 41
Czarny Józef Jehuda 65
Czubaszko 110

D
D. 103
D. Klin…n 13, 16
Daniłowski Gustaw 131
Dobrucki 108, 109
Doliński 109

E

L
L. 114
L. G. Izrael 26
Lader Szneur Zalman Fredkin 91
Laskowski 92
Lederer Alber 128, 129
Leon W–w. 129
Lew 121, 125
Lew Henryk 115, 116, 120, 122, 125
Lew L. 124
Lewin [Gerszon?] 114
Lichtenfeld Klotylda 13, 27
Lichtenfeld Majer 31, 32, 33, 45, 66, 72, 
  75, 76, 110 
Lidski 124
Liljenfeld 124
Lipszyc Hilel 125
Liszyn Andriejowicz Konstanty 76
Lor. Alfred 130
Lubelczyk Walenty 39
Ludwik XIII 18

Ł
Ładnowski Aleksander 56

M
Majerson (pani) [Malwina?] 14, 16, 87
Makowski Romulad 99, 113, 114, 115, 126
Margulies (panna) 13
Margulies 117
Margulies Hersz Ber 48, 66, 104, 110
Matejko Jan 121
Medem von Nikołajewicz Nikołaj 109
Medycejska Maria 18
Mendelssohn Mojżesz 106
Meyerson Bernard Ber 104, 124, 110, 
   129
Meyerson Franciszka zob. Arnsztajnowa   
   Franciszka
Meyerson Malwina (Małka) 47
Mickiewicz Adam 26
Mierzyński 112
Miller Natan (reb Nute) 13, 16, 87, 105, 
  107, 108, 109, 112-113
Mohilewer Samuel 82, 84
Montalto Eliasz 18
Montalto Hirsz [Doktorowicz] 18

Hilsberg 126
Hilsberg A. 129
Holzberger 124
Holzberger Adolf 84
Hordliczkowie [bracia] 26

I
Irszowicz Abram 160

J
J.G. 43, 113
Jabko Jakób 130-131
Jachowicz Stanisław 132
Janowski 48
Jasieński (aktor) 56 
JB 44
Jeleński Jan 45, 47, 66
Jentys 90
Jermulowicz 117
Joel Baalszem 148
Joffe (śpiewak) 125

K
Kahan H. 129
Kary 110 
Katzhandel Abram 77
Katzhandel Chaja Ita 77, 90
Kem. G. 105
Kerszman 124
Kiesevetter 82
Kipman 124, 131
Klinkowsztejn Chaim Dawid 25
Klinkowsztejn M. 129
Kohan Benjamin  148
Kokoszka 48
Kopelman Jaakow ben Jehuda ha-Lewi 
   39
Kopsylów 15
Kopystyński Maksymilian 55, 56, 59
Korczak Janusz 14, 28
Kordelas A. 59
Korngold 110, 124
Korzeniowski 59
Koziejewski 90
Krakowska 114, 121
Krasucki Zalman 25
Krauze 108
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S
Samuel Dominikanin 39
Sarnecki Zygmunt 56
Schwartz Natan 96
Seg. Klara 114
Seid. [Seidenman?] Roza 114
Seidenman Józef 79, 87, 104, 107, 112, 
  124, 128, 129
Semadeni 46
Siengalewicz Mikołaj 89
Smilovics Jankel 90
Sokołow 124
Solonowicz (Sołonowicz) Abram 13, 14, 
  15, 17, 37, 107, 126
Solymosi Eszter 90
Spiro M. 124
Stamierow Siergiejewicz Leonid 105
Stein Józef 62, 89
Strauch 13, 14
Sz. (muzyk) 127
Szaniawska Piasecka Karolina 98
Szaniecki 108
Szenbrun Izaak 79
Szpilman Jontel 105
Szteinhamer 124
Szulc 90
Szwartszar 110
Szyff 124, 128
Szylowicz 77, 90

Ś
Śpiewakowski 96

T
Tchorżewski Władimir Filipowicz 109
Teodorowicz 17
Tetz 90, 109
Tęczyński Andrzej 39
Tomaszewski 62
Trentowski Bronisław Ferdynand 38
Tugengold Aleksander 13

U
Ulanowski 90

W
W. 106

Montalto Mosze 18
Montefiore Moses 98
Moscheles Ignaz 65

N
N. 65
N. H…wicz [H. Najmanowicz?] 20
Najmanowicz H. 18, 22, 23, 24, 26, 27, 31,  
  32, 37, 44, 46, 52, 53, 56, 62, 63, 65, 66,  
  67, 70, 71, 72, 74, 75, 77, 79, 81, 83, 84, 
  87, 88, 89, 92, 96, 98, 100, 101, 103, 105, 
  106, 121-122, 128
Niemcewicz L. 81
Niesiecki Kasper  60
Nisenbaum 124
Nowaczyński Józef 72

P
Paprocki Bartłomiej 60
Paul Jean (Johann Paul Friedrich Richter) 
  38
Pegassius 39
Perec I.L. 53
Pesa Żydówka 160
Pestalozzi Johann Heinrich 38
Pines 124, 126, 127, 128
Piotrkowski Edward, 37, 43, 48
Piotrowska Fajgneblat Agata 48
Pol Wincenty 12, 39
Prager Moses 148
Prus Bolesław 36

Q
Q-ba 97

R
R. G. 127
Raczkowski Franciszek 130
Ros. Helena 121
Rosenberg 124
Rosenblatt 128
Rosenblatt Edel Jenna 65
Rosenthal S. D. 18
Rothensztein Chil 16
Rousseau Jean-Jacques 38
Rozenfeld 96
Rozenthal Majer 65

INDEKS RZECZOWY I GEOGRAFICZNY

A
Adwokaci 42, 43, 85, 102, 107, 126, 128, 
  129
Ajn-hore (złe oko) 141
Ajzen-kraut (werbena) 183
Alkohol 49, 87, 177, 179
Amulety i talizmany (kemaoth) 136, 147, 
  151, 155, 157, 163, 173
Ana-kardino 170
Aniołowie 142, 159, 160-161, 162, 164
Anioł śmierci 136, 139, 172
Antysemityzm 22, 33, 37, 44, 46, 55, 56, 
  58, 60, 67, 71, 73, 83, 84, 90, 92, 97, 104, 
  113, 130, 131
Apatia, gnuśność i zastój w Lublinie 20, 
  24, 44, 63, 75, 86, 97, 107, 115, 120, 124, 
  125, 127
Apteka 40, 89, 90, 109, 110
Asaro 170
Asfetida 182
Astrologia 158-159
Aza (upadły anioł) 139
Azazel (upadły anioł) 139

B
Bieda 26, 27, 84, 97, 98, 108, 109, 110, 
  112, 113, 116, 120, 122, 124, 126
Bilaam 139
Bikur Cholim 89
Bramowa ul 25
Bronfinflaster 181
Bube (położna) 157, 163
Bychawa 56-59

C
Cebula 109, 137, 155, 157, 166, 167, 173, 
  174, 178, 184
Cenerene 49
Chaj (18) 137
Chanuka 127, 128
Chasydyzm 20, 25, 27, 31, 33, 41, 52, 56, 
  62, 63, 70, 81, 84, 100, 103, 105, 107, 110
Chazan (kantor synagogalny) 15, 45, 53, 
  70, 105, 106, 145
Cheder 81, 85, 115, 116, 122, 123, 124, 

W. W. (skrzypek) 125
Wahl Saul (malarz) 121
Warman Bolesław 123, 124, 125, 126, 
  128, 129, 131, 133
Warman Endelman Perla (Pola) 114, 120
Wassercwajg 37
Weinberg (pani) 16
Weinberg Henryk 124, 125, 126, 127
Weisberg 117
Weisberg Tadeusz 117, 129
Welczer 117
Wendrowski 108
Wieniawski Henryk 114
Witoszyński 89
Włodarski L. 22-24
Wnorowski Kazimierz 91, 98, 103-105
Wolf (pianista) 125
Woliński Henryk 76, 89

X
X. 126

Z
Z. K. 47
Z…ski 37
Zajdenwajss Elimenech 66
Zawisza 48
Zieliński Władysław Kornel 39, 40, 45, 
  47, 60
Zienczenko J. 65
Zołopiński 56

Ż
Żeromski Stefan 131
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  125, 128
Chełm 31, 70-71 
Cholera 108-111, 114, 140, 155-157, 182
Choroba angielska 163
Choroby dzieci 158-169
Choroby mózgu, nerwów i zmysłów 
  169-174
Choroby narządu oddechowego 174- 
  177
Choroby skóry 167
Choroby żołądka 177-180
Chowewej Syjon 123
Chór 15, 45, 48, 65, 70, 105, 106, 107, 127
Chrześcijanie 17, 22, 26, 32, 33, 37, 43, 
  56, 58, 60, 65, 67, 70, 72, 73, 84, 90, 92,  
  97, 111, 112, 114, 130, 131, 148, 152
Ciąża i poród 157, 158, 159, 161, 163
Ciężka choroba (padaczka) 145, 151, 
  172, 173
Cmentarz żydowski (nowy) 66, 67, 107, 
  108, 110, 128, 156
Cmentarz żydowski (stary) 18, 39
Cudotwórcy (cadykowie, baał-szemi, 
  czarownicy) 136, 138, 139, 148, 154, 155
Cukier 166, 173, 176, 181
   cukier lodowaty 173, 176
Czarny kogut 165
Czechówka 39, 110
Częstochowa 122
Czkawka 176, 179-180
Czosnek 155, 157, 166, 168, 173, 175,   
  180, 182, 184

D
Delirium epilepticum 148
Dezynfekcja 110
Dobroczynność 13, 14, 18, 20, 21, 22, 26, 
  27, 28, 32, 34, 54, 56, 57, 58, 65, 66, 76, 
  81, 84, 87, 89, 90, 108, 110, 112, 113, 
  114, 115, 116, 120, 121, 122, 125, 126, 
  132
Dybuk (dybek) 136, 144-154
   dybuk – leczenie 146, 151, 154
   dybuk w lubelskiem 146
   dybuk w Lublinie 145, 153
Dzielnica chrześcijańska 16, 111
Dzielnica żydowska 34, 59, 75, 110, 111

Dziewczęta 13, 20, 25, 26, 97, 100, 103, 143, 
  146, 147, 148, 152, 154, 155, 156, 159, 163, 
  164, 165, 167, 181

E
„Echo” 47
Egipt 49, 147, 155
Epilepsja 148

F
Fabryka „Czechy” 25
Fabryka papierosów 25
Fabryka udziałowa 121, 122, 123, 127
Faraon 49, 171, 172
Febra 184-185
Felczer 40, 109, 110, 153-154
Ferrara 148-149
Folklor, wierzenia ludowe i rytuały ma-
  giczne 70, 108, 110, 136-185
Fotografia 49, 62, 128

G
Gabriel (anioł)142
Galgant 156, 179
„Gazeta Lubelska” 44, 45, 46, 66, 71, 72,  
   73, 74, 79, 81 
„Gazeta Polska” 111
„Gazeta Warszawska” 110, 111
Gedulas Josef 49
Gemilas Chesed 57
Gilgul (metempsychoza, wędrówka 
  dusz) 144, 147
Gimnazjum 12, 13, 17, 25, 27, 31, 33, 36, 
  37, 40, 42, 62, 65, 72, 79, 83, 89, 97, 100, 
  107, 126
Globus histericus 149
Gmina żydowska (dozór bożniczy) 15, 
  20, 26, 27,31, 32, 33, 52, 53, 54, 57, 65, 
  66, 75, 77, 83, 88, 89, 98, 107, 110, 111, 
  120, 122, 125, 128
Grodzka ul. 25, 87
Grzech 21, 42, 58, 111, 136, 139, 143, 
   144-148, 150, 155, 156, 171, 172, 174
Grzebień 164, 166, 173
Gubernator 28, 76, 88, 105, 106, 109, 110, 
  112
Gwirowie 117, 120

H
„Hacefira” 122
Handel 25, 39, 40, 65, 66, 85, 91, 97, 99
„Harper's Magazine” 121
Haskala 41, 42, 62, 63, 100, 105
Hawdala 164
Herbaciarnia 114, 116, 120, 122, 126
Higiena 108, 109, 110, 126, 157
Himelszwerd 181, 183
Histeria 148-151

I
Idée fixe 148
Imieniny 14
„Izraelita” (lwowski) 182

J
Jateczna ul. 39
Jasnowidzenie 152
Jezuicka ul. 113, 114
Język angielski 146
Język hebrajski 15, 28, 42, 62, 66, 103, 
  104, 115, 120, 122, 124, 125, 126, 127, 
  128, 129
Język francuski 61, 106, 146
Język jidysz 23, 37, 38, 46, 49, 67, 81, 84,  
  96, 103, 105, 120, 129, (przykłady słów 
  lub fraz w jidysz u H. Lwa:) 136, 141, 
  143, 148, 156, 157, 158, 164, 177, 185
Język niemiecki 86
Język polski 37, 67, 100, 129
Język włoski 46
Jolappa 184
Jom Kipur 63
Jsen same 180

K
Kabała 41, 42, 139, 147, 148, 156-157, 
  158, 160
Kał 60, 175, 181, 183
Kamieniec Podolski 144
Karawan 66, 67, 75, 76, 77, 78, 107
Keskele-si, keskele-me, ektus, profektus 
   146
Kłębek macienniczy 149-150
„Kolce” 46, 56, 58, 59
Kolej 39, 63, 64

Koncert 20, 22, 24, 26, 28, 33, 59, 65, 70, 
  113, 114, 115, 121, 127
Konwersja 43, 48, 77
Kościół 81, 90, 103, 113
Koty 139, 140, 143, 155, 160, 175
Kowel 160
Krakowskie Przedmieście ul. 81
Kraśnik 50, 74-75
Kremortartar/ Krimetartar 177, 179
Kret 165, 173, 177
Kryształ koguci 137
Księgarnia 40, 64, 130
Księgozbiór Solonowicza 126
Kula gardłowa 149
Kuchnia ludowa 112, 114, 116
„Kurjer Lubelski” 17, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 
  34, 35, 36, 44, 45, 46, 47, 59, 60, 71
Kwaterowie 161

L
Lekarze 19, 62, 89, 108, 109, 137, 140
Lichwa 73, 85, 86, 92, 98
Liczby, liczenie, wyliczanie 142
Lilith 159, 161
Lin (ryba) 166, 169, 183
Loteria fantowa 26, 27, 32
Lubartowska ul. 109, 110, 111
Lwów 22, 23, 62, 137

Ł
Łacina 14, 25, 26, 48, 86, 120
Łuska na oku 174

M
Magia sympatyczna 137
Majufes 60-62
Małka-Szwo (Królowa Saby) 159-161
Małke Szabes (Królowa Szabes) 158
Menoras Hamaor 49
Metatron (anioł) 142
Mezuza 142, 160, 164, 165, 185
Michał (anioł) 142
Misja Barbikańska 115-116
Młodzież 12, 15, 19, 24, 25, 53, 54, 61, 
  64, 73, 80, 83, 84, 102, 103, 107, 110, 
  120, 121, 123, 128, 131
   złota młodzież 73-74
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   83, 84, 87, 89, 98, 102, 109, 110, 121, 
   125, 127, 130
„Warszawskij Dniewnik” 110, 113
„Warszojer Judisze Cajtung” 122
Warsztat tkacki 121, 122, 123, 124, 125, 
  126, 127
„Wędrowiec” 45
Wilcze oko 138 
Wilcze płuca 137
Woda 21, 108, 109, 143, 157, 165, 167,    
  168, 170, 171, 173, 174, 177, 179, 180,   
  181, 183, 184
   woda cicho-milcząca (sztilszweinedig)  
   177
   woda cynamonowa 181
   woda jęczmienna 179
   woda miodowa 183
   woda po Kohenie 184
   woda śmierdząca 170
Wódka 156, 167, 173, 178, 179, 183, 185
   wódczany monopol 116-117
Wykupienie pierworodnego (pidjon 
  haben) 162
Wymioty 175, 179
Wystawa higieniczna 136

Z
Zaklęcia 150, 151, 154, 156, 160
Zamawianie 141, 142, 143 
Zapisywanie róży 143
Zęby 142, 164, 166, 180-182
Zgaga 179
Złe duchy (nisztgite, szedim) 146, 159
Złota księga szpitala żydowskiego 72
Złoto 71, 165, 171, 182
Złoty (waluta) 62, 120, 137
Znachorzy (owczarze, baby, tatarzy) 136,  
  137, 139, 140
Znak niebieski (siniak) 159

Ż
Żółć bobrowa 182
Żółtaczka 165, 182-184
Żółtko jaja 165, 167, 176, 177, 179, 181, 
   182
Żółty (kolor) 165, 182
Żydzi-żołnierze 36, 65

Szczęście 138
Szeroka ul. 18
Szkoła elementarna 13, 15, 20, 33, 36, 37, 
  44, 46, 83, 86, 105, 112, 116
Szkoła wieczorna 15, 36, 37, 41, 128
Szpital żydowski (nowy) 31, 32, 72, 76, 
  79, 84, 86, 99, 105, 106, 107, 108, 109, 
  110, 112
Szpital żydowski (stary) 20, 31, 32, 39, 
  65, 66, 89
Szulchan Aruch 57

Ś
Ślub 48, 77
Ślub na cmentarzu (rytuał) 108, 110, 156

T
Talmud-Tora 84, 114, 116, 120, 124, 125, 
  126
Taniec 52, 61, 126, 127
Teatr 20, 22, 23, 24, 55, 59, 60, 72, 92, 99, 
  113, 115
Teatr amatorski 56, 58, 113, 114, 121, 
  126, 127
Teatr żydowski 96
Telegraf 108
Tisza-eslarski proces 90, 92
Tolerancja 33, 44, 55, 71, 72, 73, 76, 79, 
  80, 97, 103, 105, 129, 131
Towarzystwo pożyczkowe 86, 124,128, 
  129, 130
Towarzystwo „Światło” 131-133
Trejf-posul 42, 146
Trybunał 37, 40, 42-43, 48
Turystyka 65-66

U
Unicka ul. 128
Uniwersytet Warszawski 62, 111
Uriel (anioł) 142
Uroki 141, 142, 164
Uryna 166, 167, 175, 183

W
Warache 183
Warszawa 14, 20, 22, 23, 31, 34, 36, 37, 
   39, 43, 45, 58, 59, 63, 70, 73, 74, 76, 82, 

  113, 114, 121
Przytyk 81, 83, 84
Psy 137, 142, 143, 155, 160
Purim 48, 49, 52, 67

R
Rabin 13, 32, 35, 39, 53, 59, 65, 76, 77, 80, 
   82, 84, 91, 104, 105, 107, 108, 125, 154, 
   162, 182
Radom 81, 82, 84
Rafał (anioł) 136, 142
Religia 12, 17, 35, 56, 63, 77, 100
Ripkuchen 168
Robaki 166, 184
Rosz Haszana 63, 64
Róża (choroba) 143-144
Róża, Piła, Affypasy 143
Rubel srebrem 14, 16, 32, 45, 47, 54, 55, 
   57, 62, 65, 72, 73, 74, 82, 84, 86-89, 107, 
   114, 117, 122
Rybka z ryby 183, 185

S
Safed (Zfath) 150-151
Sandek 161
Sankt Petersburg 28, 59, 65
Sen 152, 170-172
Senes (roślina) 181
Sodoma 27
Soliter 184
Sól i pieprz 40, 109, 142, 156, 165, 166, 
  170, 175, 179, 180, 182, 181
Spirytus salicylowy 178
Stancje 17
Stawidła młyńskie 108, 156
Stowarzysznie Subiektów 44, 46, 113, 
  114, 124, 125, 126, 127, 129
Straż ogniowa 35, 84
Studenci 62, 97, 108, 111
Stypendium Steina 62, 88
Sukkot 63
Synagoga Doktorowicza 18-19
Synagoga Maharszala (wielka) 39, 52, 
  70, 103
Synagoga postępowa 45, 47, 105, 113, 
  115, 128
Szawuot 72

Modlitwa 35, 45, 52, 53, 63, 70, 75, 80, 
   104, 105, 106, 120, 142, 156, 160, 161,   
   162, 171, 173, 174
Mord rytualny 67, 90, 92

N
Nadawanie imion 163
Nauczyciele 12, 14, 31, 36, 72, 97, 100
Niewiasta morowa 155 
Niknące obrazy (obrazy świetlane) 128
Noth piter 177
Nowy Testament 115

O
Obrzezanie 161-162
Ocet 40, 137, 157, 173, 174, 176, 177, 
   180, 181, 182, 184
Ochrona 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 25, 27, 
  37, 76, 77, 87, 88, 112, 114, 128
Odra 169
Ogniopiór 159, 164
Olej 40, 165, 166, 168, 170, 175, 181, 182
  olej skalny (ropa naftowa) 182
Ortik 183
Ospa 169
Oświata 12, 13, 15, 17, 20, 21, 22, 25, 26, 
  27, 31, 33, 36, 41, 58, 65, 72, 73, 79, 81, 
  83, 84, 97, 100, 107, 120, 122, 124, 126, 
  128, 131

P
Palestyna 98, 123, 150, 155
Pamięć 169-170
Paznokcie 150, 164, 169, 173, 185
Pismo Święte 48, 49, 83, 103, 115, 120, 
   129, 139, 147, 157, 160, 162
Piwo 40, 160, 167, 175, 176, 179, 181, 185
Planety 158
Płuco wieprza 176
Podzamcze ul. 46
Pogrzeb 65, 75, 76, 103, 104, 107, 108
Położnice 113, 115, 120, 157, 159, 160, 
  161, 162, 163, 165
Pożar 35, 39, 56, 57, 58, 59, 74, 171, 172
Protestanci 115
„Przegląd Katolicki” 113
Przemysł 25, 39, 40, 41, 85, 91, 92, 97, 99, 
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