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* * * 
Szczególne podziękowania dla przewodniczącego wrocławskiego 
oddziału Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich, pana Józe fa 
Kożucha. -

Podziękowania dla Muzeum N~rodow~go w e \Vrocławiu za zgodę 
na wvkorzvstanie reprodukcji fragmentu Panora ni,v Racławickiej 
oraz dla Ż!Jdowski cgo lnst!)lutu Historycznego w Warszawie . 
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Maria Janion 

Ż~d, bohater 
Polaków 

Jak pułkownik Berek Josele
wicz znalazł się w panteonie 
polskich herosów 

P odstaUJowe pojęcia polsk ie
go dyskursu patriol):1czno-mar
tyrologicznego: bohater , spisek 
i śmierć , postaram si ę przedsta
wić, w miorę moich możliwości, 
od strony żydowskiej. 

Z legendą Berka Joselewicza, 
pułkownika żt1dowskiego, zma
gało się wielu historyków, pisa
rzy i publicystóm Z części ich 
prac wyłoniła się imponująca 

postać nowożt1tnego żt1dowsko

-polskiego bohatera wojennego 
i żałobnego . OcztJwiście , rozpo
rządzam!) t akże portretem Ber
ka Joselewicza naszkicowanym 
z drugiej, nieromantycznej , rea
listt1cznej stron!:! (esej Pułkow

nik Berek Joselewicz Isaaca 
Bashevisa Singera z 1939 roku) . 
Życiorys romantyczny pułkow
nika żt1dowskiego dopuszczał 

do dyskursu bohaterskiego, 
co btJło warunkiem znalezienia 
się w polskiej historii. 

PierwSZ!:J Ż!:JCiorys roman
tyczny napisa ł Ernest Łuniński 

w książce z roku 1909 Bereli Jose lewżc z i ;ego \1)11 . Poci piórem 
żarliwego biografa powstała opowieść, której niedościgły wzór 
pozostawił Szymon Askenazy w ns ięciu Józefie Pon ia1ou.. •s l1im 
( 1905). Holejne wojenno-powstaricze okresy historii Polsk i sprZ).Jjały 
podtrztJmywaniu wzoru osobowego bohatera rornanl):.JCznego, wa l
czącego o wolność i składającego swe żi.;ci e w ofierze na ołtarzu 

ojcztJzntJ i ludzkośc i. Askenaz!:J, tunil1ski , Żeromski upra wiali l!:JpO
we narracje heroiczne, praką1kowane zarówno w dziełach histo
rtJcznych, paralit erackich, jak i lit erac kich. 

Liczne wzmianki o bohaterskim Berku Joselewiczu pojawiają si<;: 
w XlX-wieczn!:JCh publikacjach rozmaitego rodzaju. Utrzymał s i ę 

i w XX wieku UJ panteonie polskich herosów. Aż t11reszc ie admira
cja dla niego w okresie dwudziestolecia mi<;dZ!:J WOjcnner,o została 
włączona w romantyczny kult Legionów Piłsudskiego. S!:Jmbolicz
nt1m wwazem tego związk u s!Hł).J si<; uroczystości towarzyszące 

pobraniu ziemi z grobu Berka Joselewicza w Kocku w roku I 935 
celem przewiezienia jej na kopiec Marszałka Piłsudskiego do Krn 
kowa. Bohater żałobn!:J pułkownik Berek Joselewicz stawa ł s ię 

cząstką nieśmiertelnej słaWfJ armii polskiej. Łączono Joselewicza 
z największą jej l egendą - otaczającą Józefa Piłsudskiego, zwanego 
skądinąd „przyjacielem żvdów" 

Antysemicki d!Jskurs zawsze uważa ł wojskowe cechµ postawv 
i postępowania za całkowicie obce Izraelitom. ich .,naturze" ostroż 

nej i tchórzliwej, bojaźliwej i lękliw ej , ich „skłonności" do rzucan ia 
się do ucieczki i do ukrywania się w jakichkolwiek trudniejszµch 
sytuacjach, ich „wrodzonej" niech ęc i clo żołnierskiego rzemios ł a, 

ich kosmopolityzmowi i egoizmowi , objawiając!:Jm si~· w brnku 
prz,ywiązania do jakiejkolwiek ojczyzn!) i niemożnośc i poświc;-cenia 

się „za sprawę". Żyd z istot!:J swej niejako predestpnoUJanp był 
na szpiega i zdrajcę. Izraelici są przekupni. chciwi, hołdujq różn9m 
przesądom . To niewolniC!:J „bałwana złota" 

PoUJołanie ich do służb!:J wojskoUJej narażałobp nmvet 
na szwank bezpieczeństwo kraju. ŻtJdzi uosabiają wroga wewnę trz
nego, przt1znanie im praw obt1watelskich związan!:Jdl ze służbq 
wojskową mogłobµ tµlko doprowadzić do tego, że z jeszcze więk
SZ!:Jm powodzeniem szkodzilib!:J krajowi. hatalog tµch zarzutów nie 
zmieniał się przez dwieśc i e lat. „Ż!:Jd w wojsku" albo „ż!JCIOUJskie 
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wojsko" - to nieśmiertelne tematµ dowcipów i karµkatur rozma· 
itego rodzaju. Te stereotppowe cech!J. pogardliwie przppiS!Jll!a
ne żuciom, służułu nieraz jako uzasadnienie niedopuszczenia ich 
do czµnnej służbµ wojskowej (np. podczas dpskusji toczącµch się 
w l\rólcstwie I\ongresowµm). Uwalniając ich ocl obowiązku służb!) 
wojskowej, nakładano na Ż!Jdów specjalne podatki. żwlzi trad!Jcjo
naliści zresztą godzili się na to, odnosząc się ze względów religij
n!JCh niechętnie do służb!J wojskowej, mogącej zagrażać zeświec
czeniem. 

Nie znaczu to, że Żydzi w Polsce nie parali się rzemiosłem 
wojenn~Jm. Ilistor~Jk Jakub Goldberg dowodzi, że np. w X VI i X\111 
wieku ,,/wlzi osiedli na terenach narażonuch na napadv Tatarów 
i kozaków oraz W!JPrGW!J moskiewskiego żołnierza 1- -I b!Jli zapra
wieni we władaniu bronią i w razie potrzebµ zobowiązani do 1ej 
użvcio". Czvrn innµm jednak b!Jło zaciąganie się Zvclów clo szere
gów wo1ska polskiego, co wymagało złamania zarówno „barier;t.J 
społeczno-prawnej, jak i kulturowej" 

..Żuci" i „żołnierz" to w kulturze polskiej przeniknięte.i kultem 
wo1ska najbardziej przeciwstawne sobie pojęcia. 

A przecież Berek Joselewicz po raz pierwszu pojawia się przed 
nami właśnie w chwGle wojennej Jest to gloria rnilitarrw dawnego 
Izraeh Prz1womina ją Tadeusz lfościuszko w urzGdOUJ!Jrn ogło

szeniu, przedstawiając skrót historii ludzkości w ogóle i Życlów 
w szczególności, odwołuje się do argumentów historiozoficznµch 
i politycznµch. 

\Volność wµsuwała się tu na plan picrwszu przed innpmi war
tościami. MiGclzu wolności<:) a niepodległością istniał najściślejszu 
związek. 

Idea wolności jeclnoczuła wszustkich, wszustkich czuniła rów
nwni. Już po przµsiGdze na Rvnku krakowskim Kościuszko mówił: 
„Mości panowiE', w obronie ojcz9znµ równość u mnie popłaca 
i dlatep,o tak Żµd, chłop, szlachcic, ksiądz i mieszczanin równego 
u mnie są szacunku .. " W;t.isoko ocenia „waleczne czun;t.J przod
ków" narodu żudowskiego, któru nie chciał służuć despotom. 

Dzięki swemu rnęst wu podczas insurekcji Zudzi okazali się god
nµmi wolności. \V koficu nie Jest ona dana, trzeba na nią zasłu
Ż!JĆ, trzeba ją zclob!Jwac''.. Na tum tle w pełni zrozumiała staje się 

inicjatywa Berka Joselewicza i Józefa Aronowicza, którzy dążyli 
do sformowania pułku starozakonnego lekkiej jazdy. Kościuszko 
wwaził zgodę i udzielił patentu pułkownikowskiego Berkowi Jose

lewiczowi. 
H.ościuszko nie miał zamiaru żvdów nawracać ani zmieniać. 

Oni sami chcą dobrowolnie poprzE'ć nasze powstanie, zaciągnąć 
się w szeregi, pragną walcz)..JĆ i złoż!JĆ - jeśli zajdzie taka potrzeba 
- ofiarę z życia. Dla Kościuszki ta postawa żuclów wobec polskich 
zmagań o wolność stanowi dowód na to, że nasza sprawa jest świę
ta, a rewolucja sprawiedliwa Świętość i sprawiedliwość to b!Jł!J 
najistotniejsze kruteria słuszności boju o niepodległość Polski. 

Partyqwacja Żydów w narodowym czynie zbrojnum to nie
wątpliwy triumf nowożutncgo demokratycznego republikanizmu 
Kościuszki. Jego pojęcie narodu obejmowało „wszystkich miesz
kal1ców podzielonej Rzecz1:1pospoliteJ, niezależnie od stanu, statusu 
majątkowego, wuznania i przynależności etnicznej" 

Stanowisko przeciwstawne zajął podczas powstania listopadowe
go (w maju l 83 l roku) ówczesn!J minister wojny Franciszek Moraw
ski. Wspominał wprawdzie imię walecznego Berka, ale potraktował 
go jako absolutn!J wujątek wśród ludu izraelskiego, oclw!Jkłego 
przez tule pokoleó od trudów wojennuch, niezainteresowanego 
walką o niepodległość, tchórzliuwgo i skłonnego do zdrady i rej· 
terady. Mówił: ,,\•\lojsko narodowe powinno być ożywione jedn!:Jm 
czucie m, jednym zapałem, a gd9by można, jedną wyznawać wiarę. 
[ .. j Teraz się toCZ!J walka, gdzie idzie o śmierć lub żucie; trzeba 
krwi jednorodnej, jednordzennego ludu". Trudno tej postawu nie 
uznać za regres w stosunku do poglądów i czi:Jnów hościuszki. 

Uniesiony kościuszkowskimi ideami Berek Joselewicz, „puł-

kownik pułku lekkokonnego starozakonnego", wustosował 

? 



I października 1794 roku odezwę do współbraci. Znaczenie apelu 
Łuniński określa bardzo uroczyście: „Po raz pierwszy nazwał Żyd 
głośno i szczerze Polskę swoją ojczyzną". Odezwa zwrócona zosta
ła wprost do „dzieci plemienia Izraelitów", wzywając je do walki 
o Polskę. 

Współwyznawcy Berka Joselewicza pospieszyli na apel. W czte
ry tygodnie sformował on pułk składający się z pięciuset Żydów. 
Regiment żydowski pod komendą Berka świecił przykładem. Pil
nie strzegł okopów i odprawiał warty, również w szabat. \Vie
lu podkreślało, że Zydzi „szczere usiłowania Polaków wspierali, 
co zniosło zupełnie wrodzoną nienawiść". 

Po klęsce pod Maciejowicami i pojmaniu Kościuszki do niewoli 
Warszawa okryła się posępną żałobą, a uczucie rozpaczy górowa
ło nad wszystkimi innymi. 4 listopada 1794 roku zaczął się szturm 
rosyjski na Pragę. Trzeba przy tym podkreślić, że Pragę w tym 
czasie zamieszkiwało co najmniej pięć tysięcy Żydów na blisko sie
dem tysięcy mieszkańców. Pułk Berka był więc emanacją żydow
skiego otoczenia, które, jak wiadomo, wspomagało go poci każdym 
względem. I zginęło, podobnie jak pułk, pod ciosami zwycięskiego 
rosyjskiego żołdactwa. Wszyscy pamiętnikarze odnotowują stosy 
cywilnych żydowskich trupów na ulicach Pragi po wdarciu się 

żołnierzy rosyjskich na przedmieścia Warszawy. 
Śmierć pułku otoczyła bohaterska legenda. Legendarny „duch 

Machabeuszów", pisał historyk Dawid Kandel, obudził się w mło
dych Żydach, którzy zgłosili się pod dowództwo Berka Joselewicza 
do ,,legionu żydowskiego". 

Niektórzy sądzili, że Joselewicz zginął podczas walk o Pragę. 
Ale jednak - dziwnym zrządzeniem losu - on pozostał przy życiu, 
by móc dalej bić się o wolność. 

Po klęsce powstania 1794 roku Joselewicz szukał miejsca i spo
sobu dla realizacji swoich ideałów. Gdy już znalazł się w Legio
nach Dąbrowskiego jako „pułkownik, Rotmistrz l\awalerii Polskiej", 
prosi między innymi o pozwolenie na wzmożenie dozoru nad całą 
kawalerią. „Przy reorganizacji zniszczonych legij włoskich w roku 
1800 przerzucony został z resztkami pułku do nowo tworzącej się 
legii I\niaziewicza nad Ren". Doszły do nas wiadomości o przy
krościach, jakie go tu spotykały z powodu pochodzenia. 
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Pisze historyk, że Berek „brał udział w bitwach 
pod Hohenlinden i Salzburgiem; później przepro
wadził znaczną część kawalerii polskiej za Alpy 
Na wieść o tworzeniu się w Poznafiskiem wojsk 
narodowych pospieszył Berek do ojczyzny: bije 
się poci Tczewem, Gclaiiskiem i Friedlandem; 
po bitwach do dawniej uzyskanej Legii Honorowej 
przyłącza krzµż Virtuti Militari" Po utworzeniu 
Księstwa Warszawskiego w 1307 roku przeszedł 
do armii regularnej i został szefem szwadronu 
w piątym pułku strzelców konn!Jch 

Zginął w potwzce pod l\ockiem 5 maja 1809 
roku „zarąbany przez huzarów austriackich", jak 
pisał generał Henryk Dcmbifiski. 

\i\f prasie ówczesnej i we wspomnieniach 
pośmiertn!)ch wwazu urzędowego żalu mieszały 
się z głębokim uznaniem dla wielkiej osobowo
ści Joselewicza, włączonego w polski d!Jskurs 
bohaterski. Nazywano go najczęściej „rycerzem" 
i pisano o „drodze honoru", na którą wstąpił, 

cla1ąc przukład swemu narodowi. \i\T „l\fonitorze" 
z 19 czenuca 1809 roku tak go charakteruzowano: 
,.Oto pierwSZ!J Żuci polski, któr!J pokazał swym 
współwyznawcom drogę honoru i dał przukład 
bohaterskiego oddania w służbie dla Ojczyzny". 
Inni powtarzali to przekonanie 

Leo Belmont, zainteresowany ż1:1clowskimi 

aspektami polskiego romant~Jzrnu, w eseju z 1913 
roku i'vlorwmenlalrw postac' Ber/w Joselewicza 
traktował go jako wypadek szczególnego rozkwi
tu duszy cudownej" Traktowanu jako „cuclown!J 
Zyd" Berek Joselewicz staje się, zdaniem Belmon
ta, kimś, kto prz1cJnosi „cudowne kwiat;iJ poezji 
polskiej", daje „ krew żywą przedziwnej postaci 
Jankiela-patriot)/. Nie był to pogląd odosobniony. 

Nie mówim~J tu o poclohieilstwnch rzeczOUJ!)Ch, 
lecz o analogiach strukturp postaci Postawa Żyda 
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- polskiego patriot!J to wspóln1c1 mianownik hohatcra historyczne
go oraz litcrark iq50. Cz~Jlnm1:1 w Panu Tadeus z. u zdania , które 
weszłu w mowę potoczn ą: ,Jvli a ł także s łouJC;· dohrego Polaka " albo 
„ŻHct poczciw ~J OjczHzn<~' jako Polak koch ał!" 

Patronem stplu mpślenia MickicwiczR h~Jl Johann Cot1fried Her
der Zaint ercsoum nic MickielJliczn IHm, co od rniennc, nos i znamiona 
romantyczne. Herderowsk ie. Mickiewicz ni C' bał się odm i enności 

Ż/Jdowskiej . nie bnł się rzekomo „nicszczcrwh" frankistów, którz~J 
- jnko Ż1cJclzi w przebraniu - mieliby cl ąż~JĆ clo podstę pnego znisz
czenin Polnkóu1. Jnnkiel - stwierdzał so cjolog Alcksnnder Hertz 
- odr,rwJJa u1 Panu Tadeusz u rolę kluczową, moralną , polityczną 

i nmuet wo jskową Jankiel godzi zu 1aśni on~1c h . Jest ceniony przez 
wsą1stkie stro n1.-1. Jest to człow i e k zau fo nici księdza Rohaka. Sza
nują go i zwolcnniqJ Sopliq J. i zwolcnniq.J Hrabiego; j ednocześnie 
nic przcs1a1c hvć Żprlcm , zcichoUJuJąc lJli a rę i obyczaje żydowskie. 
\V przestrzeni Mickiewiczowskiej możliuic jes t zbratanie we wspól 
nych hojach o wolność„ nicw1.1magające od ŻHdów „wwzcczenia się 
swego ja narodowo-reli gi1nego " Jankiel jest Obcym rozu mianvm 
jako Różny, l)unajrnniej ni c Ohq1m. którego trzeha albo „przywieść 
do opamiętania" (odbierając mu siłą jego „c iemne zabobony". tzn. 
przede wsz~Jstkim Talmud). albo uznać za wroga Jankiel to żvd 
- polski patriota, kt ór,LJ wchowuje swoją ż~idowską odrębność. 

Ale też trzeba zwróc i ć uwap,ę na to, że Jankiel wvstępuje 
w utworze Mickiewicza osobno Tłem dla niego są odwiedzane 
clwor~J oraz karczma, Ul której mieszkał z dziećmi i trudnił się 

W!JSZ!Jflkiern . Prawie ni c nie UJ il'lll)-J o rodz inie Jankiela CZ)-1 _1ego 
rodzimµm środow isku . Traktowany jako ,,Zµd cmblcmatyczn)-( 
Jankiel zapewne nie może obrasta {: w zbyt wielką li czb<; reali 
st yczno-obvcrnjowµch szczegółów clotycząq1c h _Jego Ż):Jdowskiego 

otoczenin. 

Postać Berka .Tosele1JJi r:za U!)JPlµwała w rozmaitych kontekstach . 
Argumentowano za jej pornou) potrzebę asymilacji , ernanq1pacji 
rozumianej jako utożsa mie ni e z polskośc i ą, ale również służyła nie
raz jako dowód możliwośc i u1rz1:1niania i zachowania żydowskiej 
t ożsamości. \'\1 Polsce mi<;'dzµwoiennej kult Berka patronował tym, 
którzy chcieli sic;' czuć i Polakami. i Żt1darn i 

IO 

Askenazp uważał , Ż E" w roku 1808 Berek .losclewicz Io był 

„wyjątek niema l zupełnie oder wany . W spólna służba pod bronią 
nie była j eszcze ani zn ośna dla ŻµdóLL. polskich, ani pożądana dla 
wojska polsk iego" l-listorvq J jednak przµt cicza jC) UJi('l e przykładów 
ŻtJdów, którzµ uczestniczy li jako ochotniqJ w powstan iu kościusz
kow skim, w powstaniu listopa dow,LJrn , w powstaniu stvczniowµm . 
Ale ich udzia ł w czynie zhroJnµm nic przekładał s i ę na prawa 
oby watelskie. 

Podczas powstania listopa dowego prznwoływany tu już mini
ster wojnti Franciszek i\lora wski ape l owa ł , bp nie zaszczepiać 

w gałęzie drzewa wolnośc i , znsadzonego 29 listopada 1830 roku , 
„ egzoąJczn1-1c h soków, które b1.1 gorzkie wpdaJi1 owoce" Abt1 unik
nąć nieporozu mienia, minister wyjaśnił „ i\Iiło b ędzie Polakowi 
sł1-Jszeć, Ż f' UJ walce o ni epodległość nic potrzebowa ł pomocy 
obcych narodów, ale prz1-1k ro b)-J mu bpło powiedzieć: . że w tej 
sa mej walce bez pomo cy ludu Izraela obe jść. się nie mógł " 

W!:Jpowicdź Morawskiego s potkała s ię z w ieloma polemikami . 
Często wóLL1czas podkreś l ano, że żvdzi sta nowią jedną ósmą czc;ść 
ludności kraju , zamieszku}ą go od stulec i i „wppada z nimi jak 
z rodakami postępować:" Potępiano decpzje władz pows ta ńczuch, 

niedopuszczająqich Żt1dów clo służby wojskowe_J, a u chwalająq1ch 
pobieranie podatku rekrut owcgo. 

Wypowiedź Morawskiego wrbiła sic; r, l c;hoko w świ adomość 

ż!:J dowsk<:) żwlowskic poniże ni e odczuwano jako straszne osohiste 
ni eszczęści e. Polska durna rasowa, i.l rnczej obhikana pycha szla
checka bil a tu wszelkie rekordu. chociciż u1 ostatniej faz ie wojny 
polsko-roswskieJ odwoła no się do biedo ty żydoLL1ski ej , b!:J utwo
rzyć z niej „Stra ż Rezpi t'cze ilstwa ". T o prz~inajmniej przezwano 
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ją „S1rażą ni€'bczpier.zeńs1wa ". Jakkolwiek walczyła w dniach 
obron1J Wurszaw,y z „ męslwem prawdziwym". I tak bez końca. 

W rok u 1918, rok u odztJskiwania niepodległości przez Polskę, 
UJ księdze WtJdanej ku czci Berka Joselewicza z okazji 109. rocznicy 
jego zgonu ukaza ł się ważn!J ar1ykuł M Friszlendera za1y1ułowany 
Berek Joselewi cz a ż,vdostwo narodowe. Bohaterski wojownik 
został umieszczony przez autora u począ 1ków bardzo istotnego 
procesu hislor!JCzncgo - uznawania praw mniejszości żydowskiej 
u ;cwnąlrz pańs1wa. vV roku 1918 Friszlender proponuje, by - idąc 

ślndem Berka Joselewicza - wprowadzić do paflslwowośc i polskiej 
formułę , k1óra wszyslkich Ż.ydów sprowadzi do jednego mianow
nika : ob,4wa1eli Polski. Celem jest nie asymilacja, lecz autonomia 
rrnrodowu-kulturalnn, UJ myś l rnłożefl i działafl, jak sądził autor, 
Tadeusza Kośc iuszki i Berka Joselewicza. Z l!JCh dawn!.JCh inspira
cj i pł!:Jnęłp impuls)) do ksz1ał1owania XX -wiecznego nowatorskiego 
programu rea lnego równouprawnienia rnniCJSZOśc i żµdowskiej . 

Do polsk iego dyskursu Berek Joselewicz został dopuszczontJ 
jako jeden z bohalerów narodowvch O miejsce w tµrn dyskursie 
walczyli Ż!Jdzi - uczeslnicy powslafi narodowych w XIX wieku, 
jak również w dwudziestoleciu rnięclzywojennµrn Żydzi - legioniści 
Piłsudskiego zrzeszeni w związku Z~Jdów Uczestników Walk o Nie
porlległość Polsk i . Ale znaczn ie powszechniejszy był inny d!Jskurs, 
u1 klórym Żydzi W!Jslępowali jako knują ctJ spiski wrogowie Polski, 
Wf.Jkluczeni z jej hislorii. 

IV!ctria Janion 

. Gazela na \rielkanor ·· - dodate k do .. Cnzt't)J \V yborczt'( 2001\ nr ;o (w1Jdanie 

z 22 rnarca) 
C:zęś(: relcra1u ll'!Jf'.loszorwr,o podczas <;vsji ..Z,11dor11ski marzec I %8- 2005" Tµ1ul 
µuchodzi od r<.>dnkcji .. CazL'lH \rfiborczf'f Cilość rozwnżoń profe„o r \!arii .lonion 
uhazała ~i~· ll ' jc·j k siqżce Bohat er. spisC'i1. .. <imier( Prelekrje ż~:dou·shi r (\\'vdall!-
11ic1u •o \r A.B .. Wa rszawa 200'J). 
T eks1 ilus1ruj<1 fragmcnl)J Panornm~· Hucła1rirhiej \Vojc iedm Koss..1ka i J<1na S1,11ki . 
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Ernest Luniri ski 

~erek Joselewicz 
(fra gment) 

Ginęła potężna ongi Rz<' czpospolila , n.iszczona dłoni<! własn.Ych 
si:Jnów i przemoc<! ośc ienn i:) . Ludzi - 11 :,y lraumi sta rali s ię pod wpły

wem u; ).Jda rzc!1 we Francji przeprowadzić: zrniamJ nowoczesne 
na SL:jmic Cztero le tnim i udHJJalon~ ustaw~J zasaclnic'zc. dopuszcza
jące mieszczan do udziału w Ż!JC iu publiczn!Jm, biorące chłopów 
pod opie kc;: pra w . wprowadzające inne po - tępowe urządzenia. 

Nic z_'.:l pornniano t §1kże o żuciach. · 
Raz po raz mężowie znakomic i, '}a k Piattoli, posłowie Linowski, -

Czacki, ksiqdz I\ołłqtaj , krzqtnli s ię koło WtJmie rzenia sprawied
liwośc i starozakonnym. nawołuwa li do popra i ~ ich doli. Pos -·ł 
Butrymowicz powtarzał powi 'dzenie s l iJnne<~o filozofa Lockego: 
„Człowiek rodzi si ę ani złu·m, ani dobrurn. ani rozurnn,L m, ani 
głupim. prz~Jchodzi na świat ze sposobności <! sta nia się pierw
szym lub drugim , a to według okoltczności, które go będą ota czać 
w życ iu" 

\.\ szystko jednak pozos ta ło t~ · obrębie pobożn~ich życzeń , gdyż 

b11dź skutkiem oporu zacofaii cńw, bqdź z powodu burz)J nadc i(jga 
jąc j, nie załatwiono sprnw).J , cho ć przesunęła si ę cienie m ostrzc
gauK Z!Jl'll przed przed:tawicie lami narodu 

Nadeszły ci ężkie chwile wa lki swoich ze swoimi. Odszczcpie li 
cp skleili związek w TargowiqJ dl a zniszczenia plodnpch uchwał 
Se jmu ·wielkiego. ·wezwa li na pomoc Hosję i przvspi ··szyli drupi, 
a za nim trzeci rozbiór. Zerl1_1 ał ię jednak naród do broni. nie 
mogqc dalej znieść ucisku i nakładania obroż)J. i\'a cze le powsta nia 
stanqł mqż nadzw l:1czajne j p ra wośc i. 

Tadeusz Kościuszko zpska ł j uż rozgłos , bij<)C si ę o nicza
wisłośl- Północnej Ameryki przedu: Anglikom. Na ucZ):JWSZ!J się cenić 
na drur, iej półkuli bezimienny tłum, praenqJ i na rodzinnym grun
cie rozplenić zdobycze ośt u ia ty i przpszłość Polski na nowµch 
oprze{: podstawach. 

Je r.o pror~ra rn zasadzał sit;' na równośc i LU SZ);JStkich, bnł szczervm 
rozwinięc iem zasad kons tbJtucji majowej i ude rzeniem w twierdzt~ 

14 

' 
zaskorupiałośc i. Sztandar, któr!:J podniósł nad gl owarni swoich, nie 
przedstawiał wyłącznie odezw!) do obrony przeciw najeźdźcom, 

ale w:yobrnżał zarnzem płu g, majqcy zaorn{: stare uprzedzenia. 
Nigdy i nigdzie nie złączyły się tak ściśle boje o strząśni cie 

przewagi ohcuch z u siłowaniami przeprowadzenia demokratvzacji , 
· jak w Polsc<" , bo bez udziału tłurnólll moeła sprawa narodowa 

z uchwah1 zg irnJ<~ . ale nie zu1~1cięż1J(· z chwali:) . 
Dzi r;· ki Kościuszce porwał si(' wieśniak i poci Racławicami kosp • 

chłopski~· przeważpł!J sza l~· zUJ)JCi('s twa na rzecz Polski. Wojtek 
Ba rtos, Swistacki. dostojni Pi ~1 stowie w siermiędze . rozpoczęli 
nowy okres. Rusz:yła s i ę \Varszawa , zabłpsła ofi arnością i czy
nem sze 111ca i'l.ilińskicgo oraz patriotvcznych miesźczan. Cdy pożar 
rucha wki ogarnqf RzeczpospoHt<l , ockn i;:ło si t; także ~~ hetto, nttr)J 
błysk pioruna przedarł si ę do 'zakamarków żydowskich i pchnqł 
chałatowca przed ołtarze wie lkiego rozbud z ~ nia. 

\<\f,lJrazicie lem woli Naczel nika był Berek spn Josla , zu1a ny Jose-
lewiczem. , 

\V kwietniu 1794 roku zarejestrowano w aktach kance larii 
komendanta Warszawy. że starozakonni Berek Joselewicz' i Józef 
Aronowicz oświadczpli gotm1 ;oś('. zgromadzenia pewnej ilości 

współwiJZnauH:ów , zde te rrninowanµ ch do obronµ ziemi rodzicie l
skitj. 

Ernest ł.unii1ski 

Na po ds ta w ie : Lrnest Lunii1ski. lie reh .ioscle tl' iG. homitc l Ub,11 1.ua tc lski budow p 
pomnikn-szkol,IJ zm11odo11 •<·j i pnuiszcchnej im. p11łk . Br·rl;a .l o~d1·11 1 icz <J 11 • lfock11 , 
Kock 19'.18 
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Be rek Josde wicz, Józef Aronowicz 

Prześwietna Romisjo 
Porządkowa 
(Pis mo z 23 IV /?94 rohu j 

G dp WSZ!:JS C!:J obpwatele miasta tutejszego gorliwość o bywatel
s ką w zaciąganiu się do wojs ka i składaniu ofiar okazują, m!:J niżej 
podpisani, będąc przez dłu gi czas przy Jaśnie Wielmożn)Jm l{oś
c iuszce Najw1:1ższµm Komenda nc ie, czując te n sarn zapał , ucłajernµ 

s i ę do Prześw i etnej Komisji , prosząc, abµ w werbowa niu Ż1:1cłów, 
którzy z chęcią chcą sic;- za wolontariuszów zaciągnąć, dopomóc 
racz1:1ła 

A naprzód , ponieważ re li gia nasza nie dozwala w szabas i inne 
św i ęta jeździć lub inne obowiązki pełnić, a znajduje się wiele takich 
Żµdów , którzy przestąpić tego nie chcą, przeto Prześwietna Komi
sja racz1:1 duc hownµrn naszym zalecić, ab)) ci on)Jm w potrzebie 
przełamania szabasu i świą t , gdy obrona ojczyzny tego W)Jmaga, 
przekładali. Po wtóre, umundurowanie i skupienie koni , ponieważ 
W!:JC iąga znacznej ex pens)). a m!:J w takim stanie nie jest eŚm!:J . Przeto 
upraszam!:! Prześwietnej Komisji , aby pozwoliła nam (wyznacz!:JW
SZ~J kogo spomiędz!:J siebie ) składkę od Żydów odpierać i takową 
na umundurowanie wojska i gażę onego obrócić, a umundurowane 
wo1sko, nim czas przyjdzie W!:Jjścia do obozu, odbywa nie wart, 
pikietów i wszelkie obowiązki na się włożone odb!:Jwać będzie. 

Na ostatek , końcem uczµ ni e nia łatwości w skupowaniu zboża 
i innych rzecz1J. za liwerantów o fiarujemy s i ę, w czym usłużyć, ile 
nasze j możności starać si ę będziem!:J. 

Bere k Joselewicz 
Józef Aronowicz 

Arc h1Luum Glóu'l tC:' Akt DawnHch w W a rszaui it" , \tilit aria z Ja blonnv nr 201 (zacho
wam> µisuu: nię o r~mina lu , uwsµólczC'Ś ni ono int t'rpunkqi; i ortocmfię - r t'd .). 
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Tadeusz Kościuszko 

Uwiadomienie 
o formując"Nm 
się pułku 
starozahonn"Nm 
/Ocfrzwa z I 7 IX I 79.J rolw/ 

N ie bardziej przekonać nie 

może na3podlc1szuch rrnrodów 
o świętości sprawu naszej i spra
wiedliwości rewolucji teraź

niejszej jak lo. żP oddzieleni 

od nas religią i zwvczajarni ludzie 

dla poparcia powstania naszego 
z własnej woli życie w ofierze 

niosą. 

Od kilkunastu wieków cała 

powierzchnio ziemi zlewana bi-;ła 

krwią milionów ludzi dla durnv, 
chciwości, przesi)dów i głupstwa 

kilku osób. '.'iaród zaś żtJdowski, 

po cilł!Jfn świecie rozproszontJ 

od czasu ustqpienia z ojcz1:1stvch 
ziemi, nie chcial nRleżeć do l!:JCh 

krwawpch scen, które okrutni 

despoci nil teatrze ziemi wwzą

dzali. 

Inaczej In!:JŚląc od tych, 

co clio dum1:J lub rozpust[-! tvrn
nów mają fobie za honor życie 

swoje łożi-1ć, własnej szukał 

spokojności: wzp,Rrdzon!J wi<;-c, 
i niemal z rzędu ludzi wyjęty, 
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poczplanu został za niezclCllnn cJo ohron!J praw i ll'IRsności i ltJI ko 

dla korzvści scnnodzicrżców trzt1mm11;1 
Lecz kto t!:)lko zważn. że to jest naród z ludzi podobnpch 

nam złożon!cJ, inaczej peu:nic o nim sądzi{: zacznie: a wiadon1ośC:· 

o U1aleczn1ich cznnach jego przodków pochlebną na stronę jego 

cą1nić będzie nmlzieję 

W ten czas, gclu Żpdzi oclclzicln11 n r1rócl składać zacz<;-li, nic 

maj•1c jeszcze pcwnuch siedlisk, najżHźnicjsziJ podówczas krain<; 

mocą oręża opanowali. Nie cierpieli nad sobą turanów, któr!Jm 

jeden czc;stokroć żwlowin. miłościi) swobód ojcZHStHch wpalon!cJ, 
poda_1ąc w nil'bczpicczcństu10 Ż!JCic własne, cllil cRlości ludu pugi

nał w sercu ulapiał. Godnp _1cst uwielbieni<1 ÓIP CZ!Jn bohaterski 
kilku żolnierzp ż1c1dowskich, którzp przeclurli się przez UJSZ!:JStkie 

szi:1ki i obóz nieprzpj0ciela. 0bp U[)ragnionego w zRcięl ,Lpn boju 
Dawida wod<J zasilić: mogli. '.\'ieustraszonIJ Jdte, Almer, Jo ub i inni 

p,rornem bpli okolicznych nieprZ!:JJaciół. 

i\iewiast!J nawet hebrajskie stać sic; powinn!J Jin naszego wicku 
wzorem męstwa i odwagi \Valeczna Debora ręki) wlasną zabijil 

wodza nieprzmaciół, pr1.CmIJślna bohaterka Juduth ścina głowę 

hetmanowi najezdników. 

Z tak mężnpd1 ludzi zlożon~J naród, lubo szczupłp w sobie, 

strasznum b!Jł dla najezdników Boz1)raszal rnałci garstką najlin 

niejsze wojsku wschodnich mocarstw. Odnowienie Jerozolim!J 

daje na1u1spanialsze Ul!:JObrażenie tego narodu. Lud. u1 jednej ręce 

lrZ!JfllilJiJC pRłasz, il w drugiej ki el nie, i naprRll'iilł rnuq.J ojczpslc, 
i bił się za OJCZ)JZ!l~' Ollli lll,LJĆ:Wiczeni ur sztuce tuoj1·nnej hetma

ni Aleksandra. opunowawszp kraje przez niego zdob~Jle, jednuch 

Ż~;dót11 pokorrnć nic mogli Hzi-1rniRnie, którzi-i najlll!Jbitniejsze rrnro 

dv orężem swoim podbili, nie inacze_1 do wpł!-Jllill LU rząd tego 

kraju przpszli, jak t1:ilko korz,11stR_1ąc z niezgód }ego Lecz skoro się 

postrzcgl. iż zostaje w kajdanach lei ilmbitnej potencji, nillfJChmi<1sl 

lll~J]JOL!liedzial wojn1;. Żadna wojna nad tę uporCZ):Jll 'SZLl nie b~Jła. 
Zgrorrwdzonc liczne narodu oparł!J sic; o rnuq.i Jcrozolirn!J, clo któ

rego nie prędze1 weszłq. aż niezgodni oblężeni okropn!:Jl1l w cizi!.' 
jach ludzkim przpklRdem sRrni siebie zupełnie prau·ie UJ~Jl<;pili. 

Lecz pośród srnutn!JCh obrazótl' niczgod!J weumc;trznej i okrucicfi
slLUil widać. ram bpło przvwiqzanie większe do swobód i praw 
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obywatelskich niż do Ż!JC i a . T ak waleczny naród samych zwycięz

ców zadzi w ieniem napełnif. 
Od tego czasu z całej prawie ziemi znika wolność, a naród 

ten zupełnie s i ę usunął od krwawych igrzysk tyranów . Sami tyl 
ko Hiszpani, wypędzając zni ewieścia łych Maurów, doświadczyli 
wa l ecznośc i jego 

Dopiero w roku t e raźniejsą1m 1794 , w dniach 17 i 18 kw ietnia , 
gdy Warszawa krwawą bit wę z najezdni ka mi Moskalami stoczyła , 

Żydzi, mieszkający w tym mieście, rzucili s i ę do oręża, zwarli się 
mężnie z nicprz!:Jjacicl cm, kr w io własn ą począ t e k wolnośc i narodu 
i swojej skropili i dowiedli świa tu , iż niek tórzy do boju na rozkaz 
twanów tam , gdzie luclzkoś<: Z !:J ska ć może, Ż !JC ia sw ego oc hraniać 
nie umieją. l .] 

„Nie masz mieszkańca na ziemi p olskiej, któryby w powsta
niu Narodu wolność i uszczęśliwienie swe upatrując, wszelkimi 
s iła mi d o onego przykładać s i ę nie s t ara ł . T emi pobudkami prze
j \Ci Berek Jos ielewicz i Józe f Aronowicz starozakonni , pa miętni 
na ziemię, w kt órej si ę urodzili , pamię tni , że z oswobodzenia jej 
w raz z drugimi wszystkie ko rzyści czerpać z niej będą, przedłożyli 

mi żąda ni e i ocho tę swą form owania pułku starozakonnego lek
kiej jazdy. Pochwaliwszv t ę ich gorliwość , daję onym pozwolenie 
w erbowania rzeczonego korpusu, opatrywa nia go we wszi1stkie 
wojenne uzbrojenia i potrzeby , aby jak najrychlej pod żołd Rzeczy
pospolitej przyjść mogli i jak najlepiej nieprzyjaciela walczyli". 

Dnia 17 wrześni a 1794 roku 
Tadeusz Hościuszko 

.'\ il porlsta UJ ie ~tron!! lit tp .i/rw po lt·nn p,e r ic1- pl / po lska/b<'r<'k .php (zoc:howa no pisou1-
n ię or yp,irra l u, uw~pólczcś nio no interpunkcji; i ort ocrnfię- - r <>rl .) 
i\a s<Jsicdniq stronrc pomnik Tndeusza l)ości 11 szk i u1 ł_o rl z i . 
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Be rek .I )S -·le1J1icz 

Słuchajcie dzieci plemienia 
Izraelitów! 
/Odezwn z I X I ?94 ro/w} 

Kio \i\.' iccznego i \Vszechmocnq~o na se rcu sUJojem w1:1rvł i chce 
pomóc walcz,tjl: za O_jCZ!JZnę, CO II11J lJJSZIJSCIJ ludzie jlOUJinni, IO teraz 
przyszedł czas siły nasze na to lożpć_ Tak jest. wie rni moi bracia! 
\i\/zbudza nas do tego miłość waszej ojczvznv, abvście.nabrali krwi 
now<'j , przez jadntllile węże już od tylu lat z was wyssanej. \Vszak
że wie lu jest możn!JCh panów, dzieci szlacheckich i !~lów bardzo 
wielkich gotowvch życie położvć . abv ni eprzvjaciołom kości łamać 

i odz~Jskać ojczvznę. 
Prócz tego łatwo nam tąaz to przvchodzi, gd!J opiekun nasz, 

naczelnik Tadeusz Kościuszko, zaiste posła!icem vViecznego 
Wszechmocnego bęcl <:1qJ, przedsięwzicJł na to wszvstkie łoż!JĆ sta
rania. ab;y wvstawić regiment żµcloUJski. On to posiada wszelką 

zdatność, on dobry umysł i łaskawe serce, on naczelnikiem pbrany. 
Stąd mili bracia bierzmy sobie przykład. On mąż tak wielki i ąJle 
inszych mężów UJielkich posiadająq1ch zaist ~ już dużo wolności 
pragnq przecie jeszcze wolności i odzyskania ojczvznµ. A czemuż 
to my, uciemiężeni, wziąć się do broni nie mamv, gdyśri1v wię
cej uciemiężeni nad wszvstkich ludzi na tym ŚUJiecie? W;i.Jbierzcie 
się więc i wezwijcie Wszechmogącego Boga na pomoc, on będzie 
naszvm obrollcą. Ten, który z większvch kajdan nas oswobodził 
i teraz nam będzie pomocnv. Powstalicież! Otwórzcie zamknięte 
oczv! Czemuż to nie mamv pracować, zyskać wolności, tak pewno 
i szczerze nam obiecanej', jak i inszym ludziom na świecie7 Ale 
wprzód!) trzeba na nią zasłuż!Jć. Czpż rozumiecie, że myślę włas
ny mój naród wystawi<". na zgubę7 Albo moich współbraci dusze 
z tego świata wuprawić7 Nie' Kochani bracia, spodziewam się 

po \Viecznum V\Tszechmogącym anj wątpię, iż teraz przyszedł 

szczęśliw!J czas poskromienia nieprz!-Jjacióf. \Viecznv w niebie 
chce, już są tego znamiona. Nic nam nie trzeba, jak b!.JĆ godnv
mi i mężnie bohaterskie mieć serce. Bóg \Vszechmogący z wami, 
a ja wam przewodniczę' Gdzie będzie najniebezpieczniej, tam 
ja pójdę, a UJ!) dopiero za mną. Więc kochani bracia, ja miałem 



szczęsc1e za rozkazem naczelnika najwyższego pułkownikiem 

.zostać, obudźcie się, pomóżcie odzyskać uciemiężoną Polskę. 

Wierni bracia! Wałczymy za ojcz1:1znę, póki w sobie mieć będzie
m!J kroplę krwi. Gdyby i my się.nie doczekali tego, to dziatki nasze 
przecież mieszkać będą bezpiecznie i swobodnie i nie będą się 
tułał!) jak dzikie zwierzęta . Kochani bra_cia! Obudźcie się jak Iwy 
i lamparl!J, za pomocą wroga, połkniemy tych nadęto-wielkich! 
Nie czekajcież, póki was gwałtem brać wypadnie, dobrowolnie 
będą przy popisie. 

Berek Josełewicz 
pułkownik 

Na podstawie strony h1tp:7/napotf:'on.gcry.pł/polskn/berek.php (zachowano pisou i
nii; orrminału, uwspółcześniono interpunkcję i ortografię - red.). 

Żołnź rze pułku Berha Jo elewicza, klóQJ h 
nazwź !ta udało ię ustalić: 

I. Marek Jakubowicz z Mościsk 
2. '.\fajer Herszkowicz ze Szczekocina 
3. Chaim Jutkiewicz 
4. Mortko Wolfowicz z Maciejowic 
5. Jóseł Abrahamowicz 
6. Berek Chwat 
7. Józef Wajsblum 

Oficerowie: 

I. Herszek Lewkow.icz 
2. Jakub Epstein 
3. „jakiś" Abram 
4. Józef Aronowicz 

(w sformowaniu pułku pomógł Berk~wi Antoni Skotnicki) 

24 

HALINA RASIAKÓWNA 



Ciekawostki o Berku 

B erek . .Tosd<·t11i cz urodził się 17 września I 7G4 roku u: Kr E> lpn
dze na Zmuuzi. I3!.Jł faktorem i handlurzern koilrni. Srięrlzil tro chę 
czasu t1 1 Parvżu , kicdv rozpoczęła s ię \Vic lka Rewolu cja francu
ska . Przeż!.JciC to hii: możE' zainspirowało go do późniejszego prz.Y
łi]czcni a się do Kościuszk i Pod crns insurekcji kościuszkowsk i ej 
u1 1794 roku zorp,onizował z Józefem Aronowiczcrn Pułk Lckko
konn,11 Starozako1111y , złożo n~J z pi ęc iuset mężczpzn . Na prośbę 
.loselt>wiczil Z i:ł p E'um ionn i111 możliwość przes trzegania religijnpch 
ob!1czajóu1, dos tę p do kosze rnego jcuzenia , pou1strzym1-Jwania s ię 
od prn q ; UJ szaba t (kiPdy buło to możliwe) , n także noszenia trady
q;jnvch bró<l żpdowskicl1. 

Tst nieje legenda mówiąca, 7.e c iilło Ber 
ka .loscłewicza zostało po śmiprci ułożone 
rrn wozie zciprzężonµm w dwa woły. Zwi e

rzęt a lll!:JUJiozł!J je za mias to i zatrz!.Jmałp się 
przed Białobrzegnmi , gdzie Joselcwicz został 
pochownnµ. Na jego cześć usi-;puno na gro
bie kopiec. na którq~o szczµci c umieszczono 
obelisk 

Tradµcjc parriot ~;cznej wołki Berka Josclewicza o wolność Polski 
konll-Jnu owali j ego S!.Jn. Józd Berkow icz ( l 789- Ul46), i wnuk Leon. 
Józd bił wroga najpierw u boku o jca u1 armii Ks i ęstwa W ar 
szawsk iego Walcz11ł z Austriakami międzu innymi pod l{ockiern, 
n po śmi e rci ojca brał udzi a ł w wojnie Napoleona z Ros 1ą w roku 
1812. Wielokrolnie rannv. odznaczpl si\ męstwem w boj-u. Podob
nie jak _o,;ciec, ot rzurnaf Order Legii Honorowej (ze Zło-ą1m Krz.t.J
żcm). Następnie wraz z sunem Leonem wal CZ!Jl UJ powstaniu lislo
pndolll!Jlll. Po upadku powstanin uda ł się na emigrację najpi erw 
do Francji, a później do \Vielkicj Br,l)tanii , gclzit' zmnrł . 

P<.~mi<:(~ Berka .Josc lcwicza uczczono w okres ie mięclzµwojennµrn 
\\ roku 1934, ui 125. rocznin;> jego bohaterskiej śmi e rc i, zost ała 
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wydana w Warsrnwie h si<;ga pamiątkowa hu czci Be rka Jnsele
ll'icza po<l redakcje) i\laJera Bałcib a n a 

Imieniem Berka Josf' lewicrn rrnzwano ulice w wiciu polsk ich mia 
stach, mięclz!.J inn!:Jmi w Będzinie, Dąbrowie Tnrnowskiej , Kocku , 
Krakowie, Kutnie, Lodzi , Łosicach , M!.Jślenicnc h, i\owym Są czu , 

Oświęcimiu , Przasnuszu, Siedlcach, Sopocie, Szczecinie, Warsza
wie i \ ·Vvszkowie, choć jeszcze nie w e V1.' rocłaUJiu. 

Nie l!Jłko Zenon Parvi i Jakub Waksrnan p oświęcili Berkowi Jose
lewiczoUJ i drnmal!J, ci nieznani autorzy rozliczne pieśni ludowe . 
Także \ •Valcrµ Prz1-Jborowsk i napisał powieść dla młoclzież1:1 B<?re /1 
pod Hockicm (1911). 

Berek Josclcuiicz był również bohaterem nie
zachowanego do dzisiejszuch czasów filmu 
Jonasa Turkowa l.V lasa ch polshi ch (In die 
po;lisz.e welder; 1929), opartego na dwóch 
powieściach Josefa Opaloszu: lV lasac h pol 
sh ich i 7 cvdzi walcz.ą o niepodległo.~ć Pol
ski. W rolę pułkownika Joselewicza wcielił 

się Zllill1!.J aktor Jerz!J Lcszcąiliski 

20 kwietnia 2009 roku Ambasada Frnncji w Polsce, Ośrodek l\ultu
r!:J Francuskiej przy Uniu :ers)Jtecic W arszaivskim i „Gazeta Wvbor
cza" zorganizowały w \Varsrnwie konferencję „Berek Joselewicz: 
bojoUJnik o wolność" Z inicjal!-Jllll-.J Muzeum Hislorii żvdów Pol 
skich Przemusław Truściń s ki , rµsownik . twórca komiksów, absol
went Akademii Sztuk Pięknvc h u1 Lodzi, zint erpretował na niej lra
d!JC!Jjn~J wizerunek Berka Joselewicza u.1 konte kście nowoczesnego 
postrzegania hohaterstwa. 

Kolicow!-Jrn akoró em ob chodów Rok u Polskiego w Tzroelu b~iła 

wspólna emisja zrrnczka pocztowego przedstawiającego Berka Josc
lewicza według obrazu Juliusza Kossa ka , dokonana przez Pocz t ę 

Polską i Pocztę Izraela Znaczek trafił do obiegu 22 kwietnia 2009 
roku. Autorką projektu b~Jła Marzanna Dąbrowska. 

?~ 
Ą i 



Do jęztJka powszechnego weszło powiedzenie „zginąć jak Berek 
poci Kockiem", względni<:" „leżeć jak Berek pod Kockiem", oznacza
jące S!:Jtuację beznadzit"jną, bez W!:Jjścia. 
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Adam Mickiewicz 

Literatura słowiańska 
/VV);hład XVll, 15 marca 1842 r/ 
(fragment) 

D laczego l\ościuszko prz!:Jpomina w tak uclerzając!:J sposób Pia
sta? Luci UJ!-JW!:Jższa go nagle i nadaje mu władzę nieograniczoną 
To człowiek w sukmanie chłopskiej, Ż!:Jje on w otoczeniu chłopów; 
jest naczelnikiem kraju, a odmawia sobie szklanki wina [ ... 1 

Nawet nazwisko Kościuszki jest - rzecz to mało znana - dokład

nie imieniem staroż!:Jtnego rodu Piastóm Wiadomo, że przodek 
tego rodu naztJwał się Chościszko CZ!:J Hościszko, co znacz!:J kość. 
Tak więc, kied!:J lud wołał, że królem należ!:J ucz!:Jnić: Piasta, oraz 
kied!:J brano za wodza Kościuszkę, UJ):Jpełniano t!:Jlko słowa Biblii: 
„Weźcie ciało z ciała mojego i kość z kości mojej", albowiem Piast 

znaCZ!:J ciało. 
Nie chcę doszukiwać: się inntJCh, jeszcze dziwniejSZ!:JCh związ

kóm Tu już nawet mógłb!:J mi ktoś zarzucić:, że cl opatruję się związ
ków nieistniejąC!:JCh. Ci wszakże, co znają naturę jęz!:Jka polskiego, 
dostrzegą, że mój UJ):JUJód et!:Jmologiczn!:J jest całkiem realn!:J i uza

sadnion!:J naturą jęz!:Jka. 
Racjonalistom odpowiem słowami Szekspira „Są dziw!:J w nie

bie i na ziemi, o któr!:Jch ani śniło się naszym filozofom". A dodam, 
że UJ historii jest takich rzecz!:J jeszcze więcej 

Adam Mickiewicz 

Adam MickieUJicz, Li tera I u ra slo1l'ia 1islw Hu rs drugi, przełożi.JI Leon Ploszcwski, 
Spółdzielnia W~Jdawnicza Czµtclnik, WarszauJil 1955 (zachouJilno pisowni~ oryei
nału, uwspółcześniono interpunkcję i ortoeraflę - red.). 
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Spis rzecz~ ofiarowan~ch 
Tadeuszowi Hościuszce 

przez naród, który] dostał 
się d_o niewoli 

UBRANIA 
3 baranie k'ożuchy 

2 wilczur!J 
burka 

oiała kurtka nieoźwiedzia 
płaszcz -prochowiec 

3 surduty granatowe 
6 kurtek (z cżego dwie płócienn J letnie oraz letnia pasiasta, pozo
stałe cieplejsze: popielatą - tlJ pasy i szamerowaniami), 3 wołosz

ki (zwykłą, czarną sukienną i l .etnią), żupan farbowany czarny 
sukienny · 

sukmana biała 
3 fraki sukienne 

do chodz ·nia po domu: kaftanik atłasowy na bajce i 2 szlafrokj, 
w tvm jeden ulubiony chiilski 

z nakryć głow~J: czapka aksamitna i szlafmyca 
spodni aż 20 par: 8 par letnich płóciennych, czekczery zamszo
we, 4 par!J spodnich kaszmirowycp i materiał na piątą, spodnie 
popielate zwykłe i plisowane, sukienne zimowe i 4 parv rajtuz 

w połowie Letnich I materiał na•jeszcze jedną 
33 koszule 

23 par!J kalesonów 
24 białe chustki do nosa, 9 zaś holenderskich jeszcze nieobrębio

nych 
7 krawatów 

18 par poiiczod1 jedwabn ych 

16 par niciangch 
5 par butów W)JSOkich i 3 pary trzewików 
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POŚCIEL 
2 poduszki z 7 poszewkami 

6 prześcieradeł 

kołdra turecka 
3 kołdry zimowe 
chustka turecka 

3 kosynki 
d!Jwan 

INNE 
IO serwetek 

woreczek na włosy 
nolatnik 

mapa Polski 
8 książek 

szkatułka z drobiazgami 

* * * 
Kościuszce towarzvszyli: 
TRZEJSLUŻĄCY 

Murzyn - kamerdyner: Jean Lapierre 
Francuz - kucharz: Jean (nieznanego nazwiska) 

służąc!! Niemcewicza, Franciszek Biildziechowski 
„Z nich zresztą tylko Murzyn sta ł na pewnym poziomie. Był oczy
tany i otarty w świecie, mówił kilku jęz!Jkami i ni~źle po polsku; 
wvsokiego wzrostu, składny i zręczny ... ". Pozostali nie zdradzali 
większej inteligencji: zainte resowania 'Francuza-kucharza ograni
czały się do spraw kuchni i zbie rania pieniędz!J, Bi6dziechowski 

zaś był poczciwiną nieprzejawiającą większego sprvtu. 

Na podstawie: Jan Lubicz-Pachol1ski, Ho'!iciusz.lw po Irisurekcii 1794- 1817. Dwa 
fragment , W!Jdnumict wo Lube ls kie , Lublin 1986 (uwspółcześniono interpunkcje 
i ortograllę - red.). 
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,,.--.- . ./ Rajnold Suchodolski 

Polonez 
(na nutę Poloneza Kościuszki) 

Patrz, Kościuszko, na nas z nieba, 
Jak.w krwi wrogów będziem brodzić, 

Twego mie za nam potrzeba, 
By ojczyznę oswobodzić. 

Wolność droga w bia ej szacie 
Złor!jr;n skrzydłem w górę leci; 

Na jej czole. patrzaj , bracie, 
Jak swobody gwiazdka świeci! 

Oto jest wolności 
Śpiew, śpiew, śpi w' 
My m nią przelejem 
!{rew, krew, krew! 

II 
Kto powiedział, że Moskal 
Są to bracię nas L cfiitów, 

Temu piermszy w łeb wypalę 
Przed kościołem Karme1itów. 

Kio nie uczuł w gnuśnym bycie 
Naszych kajdan, praw zniewag}, 

To jak zdr.ajcy wydrę ~ycie 
Na nie mszczoniich kościach Pragi. 

{) 

Oto jest wolności 
t Śpiew·, śpiew, śpiew! 

(} 

Mu za ią przełejem 
Krew, krew, kreu1! 

O Luko 

0 ok 

III 
Z naszym duchem i orężem 

Polak ziemię oswobodzi. 
Zdrajca pierzchnie, rny zwyciężem, 

Bo Chłopicki nam przewodzi! 
Tylko razem, tylko w zgodzie, . 

A powstańców. oędziem wzorem. 
Wszak dyktator przy narodzie, 

Cały naród z dyktatorem! 
Oto jest wolności 

Śpiew, śpiew, śpiew' 
My za nią przelejem 

O Q r O 1 C Krew, krew, krew! 

r a ow 

Poezja Powstania l1stopadowego, wybrał i opracowa~ Andrzej Zieliński, Zakład Narodo
wy im. Ossolińskich, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1971 . 

o 

37 



Panorama Racławicka. 
Halendarium 

VII 1893 - olwarcie rolundy u Parku. Stryjeńskim we Lwowie 
- miejsca eks pozycji Pa11.oramt:J Racławi.c kicj 

VIII 1893- V 1894 - Wojciech Kossak i Jan St,4ka UJ srulecie insu
rekcji malują Panoramę; pomagali im między innymi Ludwik Bol
le r, Tade usz Popiel , Zyp,munt Rozwa<lowski , Teodor Axentowicz , 
'Włodzimier Te rmaje r , Wincenty Wodzinowski i Michał Sozal1ski 
5 VI 1894 - urocz~1st e otwarcie Panura.m~J we Lwowie 
21 VII 1946 - Panorama wraz ze Żbior.ami Bibliolcki Ossolineum 
docina do W rodawia, rozpoczpn ją si~' pierwsze prace konser
umtorskie w Muzeum Hislo rycznym 
połowa 1966 - rozpoczęc ie W!Jkopów pod fundamenl!J rotundy 
we \Vrocławiu 
początek 1970 - zapis cenzury na Panoramę 
koniec 1972 - Ministe rslwo Kultur!! i Sztuki prowadzi rozmowy 
z władzami Krakowa o przeniesieniu tam Panuram,y i wslrzvmuje 
tinansowanie konse rwacji płótna 
XI 1974 - przetransportowan·ie Panoram);) do Hali Ludowej 
w Wrodawiu, decyzjn o przeprojektowaniu rotundv na Centrum 
l\ulluralno Hongresowc 
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1975-1930 - Komite t Centralny Polskiej Zjednoczonej Partii Robot 
niczej w swvch planach żapowiada budowę w Racławicach Muze
um Rewoluq 1jnego Czvnu Chłopskiego, rn którym znajc.}zie się 
również Panoram.a 
1930 - mówi się o pocięciu Panoram» na kawałki i rozdaniu ich 
promine ntnym przedstarnicielom władz!J 
12 VI 1930 - LV!JWiezienie Panoram» z Wrodarnia do \Vci rszawy 
(Zamek Królewski); w czasie załadunku urwała się lina , płótno 
spadło i oderwał się od niego „kawałeczek" obrazu 
14 XI 1930 - Panorama wraca do Wrocławia, do kościoła przy 
l\1uzeum Archite ktury 
13 VI 1935 - nieoficjalne otwaroie rotundy Panoram);) me Wrocła
wiu z udziałem rozwiązującego się na' żądanie I sekreta rza Komi
tetu Wojewódzkiego PZPR Społecznego Komitetu 
14 VI 1985 - oficjalne otrnarcie z udziałem władz wojewódzkich , 
partyjnych i państwowych 

Na podslmnic: !\!arian Mac:icjcwski , lJJtwa o Parrwami:. Burz liwe Jo.w n.ajil'ięk 

szego polskiego obrazu [w:J Wand11 Dybalska, i\ lnrian \faciejcwski , Anl'la .\ugu 
Sl[J ll , CeznriJ i\larsz<•wski. Alita W. Ofic~vna W!J<lawnicza ATl lT, \Vrudaw 2005, 
oraz slronv www.panoramaradawicka.pl. 
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Samuel Barber 
1910-1981 

Adagio for Strings 

„Jed e n z najba rdzi ej drnmilt~JCZfllJCh i najwspanialszi:ic h utwo
rów, które kiedukolwiek powstałµ oraz zostały W!Jkorzystane przez 
kino. r .] 

Adagio Io inspirolJlanc bnło fragmentem jC'clnego z dzi eł W er
giliusza. w którpm opisuje on przeistaczanie s ię małego źródełka 

w s trumyk , a n astę pni e w coraz to l!Jiększą rzekę" 

Popkulturowa genealogia mol~JLUU muztJczne!(o: 
l 936 - jako cz<;śc~ Kwartetu sm!JCzkowego nr J, op l I 
1938 - pierwsze wpkonanie , dyr. Arturo Toscanini , NBC Orche 
str<i 

1945 - e misja radiowa u· c hwili ogłusze111a ~1111 e1u i:ra11ldi11d 
D. Roosevelta 
1955 - uro CZ!-JS t ości pogrzebowe Alberta Eins teina 
1980 - Cz.lowiek-slu1i , reż. Da vid Lpnch 
1982 - urOCZ!-JStości pogrzebowe Grace, ksi ęż nej Morrnko 
1986 - Pluton, reż . Olive r Stone 
2001 - Amelia, re ż. Jea n-Pierre Jeuncl 
2001 - 1vvkonanic w lrakcic Last i\i rs ht of the Proms w londyń
skiej Rq1nl Albe rt Ha ll ku czci ofiar zamachów terrorystycznych 
na World Trade Center 
2007 - Si c łw , r eż. Mi chael i\'loorc 



Projekt uroczNstości szkolnej 
z okazji 210. rocznicN bitwN pod 
Racławicami 

Polak! Kościuszko! Niech słynie przez wieki 

Cele: 
- przybliżenie odległych wydarzeń historycznych, kultu wodza 
spod Racławic, 
- kształtowanie postawy patriotycznej, humanistycznej, obywatel
skiej. 

Przebieg wydarzeń: 
Dyrekcja szkoły, nauczyciele i uczniowie w ciszy wchodzą 

do świetlicy szkolnej, w której panuje półmrok. Słychać bicie dzwo
nów, biją donośnie. Gdy głos dzwonów milknie, słychać te słowa: 

NARRATOR I 
Na krakowskim rynku wszystkie dzwony biją. 
Cisną się rnieszczanp z wpciągniętą szpją. 

Na krakowskim rpnku tam ludu gromncla. 
Tadeusz Kościuszko clziś przpsięgę składa. 

Zagrzmiałp okrzpki jak tpsięczne działa .. 
Swego bohatera Polska wita cała' 
(Maria Konopnicka, Prz[JSięga) 

\:arrator milknie, zapada cisza, by po chwili zabrzmiał donośny głos: 
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RECYTATOR I (Kościuszko) 
Ja, Tadeusz Kościuszko, przysięgam w obliczu 
Boga całemu narodowi polskiemu, iż powierzonej 
mi władzy na niczyj prywatny ucisk nie użyję, lecz 
jedynie jej dla obrony całości granic, odzyskania 
samowolności Narodu i ugruntowania powszech
nej wolności używać będę. Tak mi dopomóż 

Panie Boże i niewinna Syna Twego Męko' 
(Władysław Ludwik Anczyc, Kościuszko pod 
Racławicami i poezje patriolNczne) 

RECYTATOR II 
A mówił te słowa w tak ogromnej ciszy, 
Zdało się, że Pan Bóg tę przysięgę słyszy! 

Zapłakał, zaszlochał naród dookoła ... 
Wstał l\ościuszko, wstrząsnął krakuską u czoła. 

Zabłysnęła mu w ręku szabla poświęcona 
- Niech żyje - zawołał - Litwa i Korona' 
(Maria Konopnicka, PrzNsięga) 

Teraz wchodzi grupka uczniów. Trzymają 

w rękach karteczki z ważnymi datami z życia 

„bohatera dwóch kontynentów", „polskiego 
La[ayette'a", wodza-tułacza i „męczennika wolno
ści" - Tadeusza Kościuszki. Każdy z nich wygła
sza krótką informację z biografii Naczelnika oraz 
krótkie informacje o przyczynach, przebiegu 
i skutkach powstania kościuszkowskiego: 
- Tadeusz Kościuszko urodził się 4 lutego 1746 
r. w Mereczowszczyźnie na Polesiu, w rodzinie 
średniozamożnej szlachty; ukończył szkołę pija
rów i Szkołę Rycerską w Warszawie, kontynuo
wał naukę jako stypendysta królewski w Paryżu; 
uczestniczył w wojnie o niepodległość Stanów 
Zjednoczonych; odznaczony Virtuti Militari 
p~ bitwie pod Dubienką; naczelnik powsta
nia; po zwolnieniu z niewoli rosyjskiej przebywał 
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NARRATOR Il 
Żaune pokolenie, od czasów rozbiorowych 
aż do dnio dzisie_1sze!J,O, nic mogło obpć się bez 
kultu wodza spod Hacławic i lwórcv l ' niwersołu 

połm1ieckiego. Wciąż żyje lcr,cnclil Rutora „LUtJbi
janiu się na niepod leg łoś(:", prekursora dewizv 
„za wolnoś<' waszą i naszą", bohatera dwóch kon
tynentów, wreszcie wodza tułacza i .,męczennika 
wolności". 

Powszcchno uprobuta i uznanie dla wodza 
w chłopskiej sukmanie' sprnwiła, że nazwisko 
\Vodza spoci R<1dawic trallło na karąJ owej 
historii i stolo się s;tpnbolem okrcślonpch nadziPi 
i dążeń. 
Na1nowsz,tJlll uzupełnieniem ciągle żtiwej legen
clp są liczne wiersze. poemal)-J, sonety. Długa 

jest lista lpch, którzv w swoich utworach opie
wajq sławę wodza kosynierów. \V 1-Jmicnić można 
kilka nuzwisk, którl' trwale zapisułp się w kartp 
naszej literalurp, ol choćb;tr Maria Konopnicka, 
Teofil Lerrnrtouiicz, Kornel Ljcjski, Jan ]{aspro
wicz, Jerzy Żuławski, Anna Świ~szcąJliska, Maria 
Dąbrowsku, Gustaw Ehrenberg i wiciu innvch. 
Zwi-Jcięska bitwa pod Racławicami stała się szcze
gólnwn elementem kościuszkowskiej lcgencl;tJ J{ult 
ten rozpowszechnił;tJ jeszcze bardziej <lwa dzieła 
malurskic: obraz Jana \latejki Hościuszko pod 
Racławicami i Panorama Racławicka (w stu
lecie insurekcji - 1594 r - wukonali ją Wojciech 
[{ossak i Jan Stpka. wspormigani przez krakow
skich malarzp batulistów} 
A jak przedstawiano naszer~o bohatera w bitwie 
pod Hacławicami7 

RECYTATOR II 
\V racławickim polu Śl!liccą ranne roSfcJ, 

Migajq się w jasn!Jrrl słonku kospnierskie kosy. 

Migają się kosy, nikt nie liczy wroga, 
- Choć go będzie sto tysięctJ, pójdziem w imię Boga' 

Święconą szablicą Pan Kościuszko skinął, 
Jako orzeł w dwoje skrzydeł wojsko swe rozwinął. 

Na tym jednprn skrzpdle porskają koniki, 
Tarn generał Madaliński sprawuje swe szyki. 

Na tym drugim skrzydle Pan Zajączek stoi, 
Tam się błtJszczq chorągiewki, miga słonko w zbroi. 

Hunęli na Moskwę jak burzp nawała, 
OdparłtJ ich kartaczami te moskiewskie działa. 

\Vidzi Pan Kościuszko te nieszczęsne boje, 
Tak zakrzyknie - Dalej za mną, Kosyniery moje' 

Pędzi Pan Kościuszko, za nim wiara cała, 
Nakryły ich ogniem, dymem te grające działa' 

Aż wódz z dymów krztJknie - ejże, moje chwaty' 
KtórtJ tam z was gardziel zatka Moskiewskiej harmaty? 

Wnet skoczy na wałtJ zuch Bartosz Głowacki, 
Gołą ręką brać te działa, a z nim Stach Świstacki. 

Przelękła się :\foskwa tak wielkiego męstwa, 
Otrębuje odwrót sobie, nam pieśó ZW!JCięstwa' 
(Maria Konopnicka, Racławice) 

RECYTATOR III 
A tak Maria Konopnicka w wierszu Polonez kościuszkowski opi
suje naszego bohatera: 

Poszedł nasz Kościuszko przez ten polski kraj, 
A ty mu, szablico, poloneza graj' 
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Poszedł nasz l\ościuszko skroś tych łężnych ros. 
A za nim wybłys ła tęcza jasnych kos' 

Poszedł nasz Kościuszko na boje, na trud , 
A za nim wierne serce, wie rny polski lud' 

Poszed ł nasz Hościuszko jak na Boży sąd , 

Za nim kos i sza bel świec i długi rząd ' 

Poszedł nasz Kościuszko jak wicher , 1ak grom . 
Kos i szabel błyskiem osłonił nasz dom . 

Poszedł nasz l\ościuszko w sześć tysię c!:J par, 
Zadrżał na SW!:Jm tronie ten moskiewski ca r 

RECYTATOR IV 
Do bron U Bra cia, do bron U - fragment a nonimowego wiersza: 

Do broni1 Brac ia, cło broni , dzień sła W!J dl a nas przychodzi. 
Podnieś oręż w dzielnej dło ni , lepsza od o jców twych , młodzi' 
Do broni' Stawiajcie się w rotv' Liczne krain wojowniki 
I pełni męsk i ej ochot!) , zbrójcie się w kos!:J i piki' ·· · 

WSZYSCY RECYTATORZY 
Przysięgam1:1 s tokrotnie ni e dać się więce j c i e miężyć, 

I pójclziem wszµscti ochotnie z Kościuszkiem bić i ZW!:JC i ęż!:J ć ' „ 

NARRATOR I 
Śmierć Kośc iu szk i przepiękni e opisuje Ma ria Konopnicka w swoim 
wierszu. 

RECYTATOR II 
Tam w Szwajca rów wolnej ziemi ż!Jł Kośc iuszko dług i e la ta 
I obracał t ęskn e oczy. gdzi e rodzinna jego chata. 

Z Maciejowic w ranach wzięl!:J ciężką przetrwał on niewolę , 

Nim - W!:Jf',naniec - poszedł we świat na tuła ctwo , na ni edo l ę! 
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Aż gdy poczuł , że śmierć blisko, ujął w ręce miecz swój dumny 
I rzekł: walczył w świętej sprawie, włóżcie ze mną go do trumny' 

I na r:>ółno c spojrzał rzewnie, twarz mu blaskiem się zajęła, 
I konając Lll!JfZekł z mocą ,„Jeszcze Polska nie zginęła' "· 

NARRATOR II 
Długo zastanawiano si ę, jak i pomnik wystawić Hościuszce. Jaki 
tu pomnik wystawić, by był tak gorący jak serce Hości uszki i tak 
zimny jak _j ego s taJ7 
Wreszcie pan Wincenty Mądalski, wiceprezes trybuna łu krakow
sk iego, powiedz i a ł : 

- Hto walczył za ojczystą z ie mię, niech z ziemi ma t eż pomnik'[ ... ] 
Przez trzy lata usyp1Jwano kopiec [{ościuszki Gdi-1 zakończono pra
ce, zasiano go trawą i zasadzono krzewami . Na szczyl wybudo
wano krętą drogę . Na samym szczycie, na granitowym kamieniu, 
wyryto tylko jedno słowo KOŚCIUSZCE. 
Z tego szczyt u widać z _j ed nej strony Kraków, świecący wieżami 
kościołów, Wawe l i Wisłę ... 
Z drugiej strony daleko na horyzoncie grana towe Ta tqr 
Są wielcy ludzie , co mają pomniki z żelaza . Inni mają z ka mienia , 
ze spiżu, z ma rmuru . 
Dla Kościuszk i nie W!JS t a rcza ł nam jeden metal lub kamień . 

On ma pomnik ze wszystkiej ziemi polskiej. 
Jest w nim i żelazo, i kamień , i spiż z resz1ek armalnich kul, i mar
mur. i gleba, która karmi naród, są piaski , gliny i czarnoziemy. 
A nade wszystko jest krew i są kośc i żołni erZ!-J poległ !-Jch za Nie
podległość Polski 
(Maria Dąbrowska, Dzi ec i o_icz,yzn,y) 

Opracowa ła Barbara Janczura 
Zespół Szkół im . gen. J Kustronia w Lubaczowie 

Na podslaLUic stro11u ww w.profesor.pl. 
Teks! ilust rują frngmC'rll!J Pa11ora111,\1 llu cławich iei Wojciecha Kos.sa ka i Jana S1Hk i. 
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Propoz~cje programów dla 
teatru szhol11ego 

I Wieczór ku czci Tadeusza Kościuszki: 
I Polonez Kościuszki (orkieslra lub forlepian); 
2. Przemówienie: Wielkość: Kościuszki; 

3. Deklamacja zbiorowa: Teofil Lenarlowicz l3ilwa Racławicka; 
4. Śpiew: 
a) PiP,(ń Ko.wniP rów, 
b) Polonez. Ko.~c iuszki; 

5. Deklamac ja: Kornel Ujejski Pogrz.e b Kościusz.ki; 
6. Józef Wvbicki Jeszcze Polska (chór). 

II Bitwa pod Racławicami: 
I. Przemówienie rocznicowe; 
2. Odegranie fragmentów ze szluki Władysława Ludwika Ancz,yca 
/{o,<iciuszko pod Racławicam i; 

3. Chór 
a) Do broni' Bracia, do broni', 
b) Pieśń l fos;yn ierów; 
4 . Orkiestra (ewentualnie fortepian): Polonez (Ogińskiego, Chopina 
lub Moniuszki). 

III O życiu i cz9nach Tadeusza Kościuszki: 
Odczyt z wyświetlaniem ilustracji , przepla tan!:J recvtacjami wybra
nych fragm entów z antologii. 

IV Wieczór zat9tułowan9 „Wzrost sław9 Tadeusza Roś
ciuszki w ciągu wieków": 
Odczyt ilustrowa ny req1tacjami utworów, zwfaszcza Alojzego 
Felil1skicgo, Adama CzartortJskiego, Adama Mickiewicza, Kornela 
Ujejskiego, Teofila Lenartowicza, Wład!JSława Ludwika AncZ!JCa, 
Stanisława W tJspiafJskiego, Marii Konopnickiej, W ład~Js fawa Ret1-
monta. 
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V Wieczór zatytułowany „Poezja polska w hołdzie Tadeu
szowi Rościuszce": 
Hecytacje w kolejności podanej w antologii , poprzedzane krótkimi 
zapowiedziami, w których podkreślałob~J s i ę łączność danego poe
t!} z epoką Kościuszki lub hasłami , które on reprezentuje. 

VI Wieczór: hasła demokrat9czne Tadeusza Kościuszki: 
Odczyt na ten temat, ilustrowany wyjątkami z od ezw Tadeusza 
l\ościuszki [ ... 1. uzupełniony recytacją fragment u Tadeusza Kudliń 

skiego, Władysława Reymonta , Szymona Askenazego. 

VII Współcześni o Kościuszce: 
Odczyt z recytacjami utworów Zygmunta Felil1skiego, pieśni bez
imiennych , Franciszka Dionizego Kniaźn ina , Hugona l{ołłątaja , 

Józefa Morelowskiego, Adama Czartoryskiego, Juliana Ursyna 
Niemcewicza, Józefa Wt1bickiego, Jana l\ruszyńskiego , Jana Pawła 
Woronicza , Tomasza Kantorberego Tl:Jmowskiego, Konstantego 
Majeranowskiego, według kolejności podanej w antologii. 

VIII Tadeusz Rościuszko w malarstwie i literaturze: 
Może to bpć wystawa obrazów, ilustracji i zebrant1ch książek albo, 
co trudniejsze, lecz bardzo interesujące, pokaz sceniczn!:J ż!:Jwych 
obrazów z dzieł malarskich i literackich. 

IX Tadeusz Rościuszko dawniej i dziś: 
Odczyt W!Jkazujący , że z upływem la t Kościuszko z naczelni
ka powstania wwasta w S!Jmbol praw Polski do niepodległości , 

w ideał szlachetnego, postępowego, dobrego Polaka , „k tórego imię 
brzmi gromem w uchu tyranów" (Z antologii można przt1toczyć 
zwłaszcza zdania Franciszka Paszkowskiego, Adama Mickiewicza, 
Juliusza Słowackiego, Jules'a Micheleta , Szymona Askenazego). 

Na podstawie: dr S1dan Paper. TadPusz Ho.<cw.<zho u• lit eratur::e polshie( 
A ntolo!{ia 1746-1946 , Księgarnia Si. Karnii1skiego , hrnkóu1 b.r. [ 19~6[ (zar:howano 

pisownię oryginału , uwspółcześniono interpunkcJę i orto!~rafię - red .). 
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Zuzanna Ginczanha 

* * * 
Non omnis moriar - moje dumne włości, 

ł.ąki moich obrusów, twierdze szaf niezłomnych, 
Prześcieradła rozległe, drogocenna pościel 
I suknie, jasne suknie pozostaną po mnie. 
Nie zostawiłam tutaj żadnego dziedzica , 

Niech więc rzeczy żydowskie twoja dłoń wyszpera , 
Chominowo, lwowianko, dzielna żono szpicla, 

Donosicielko chyża , matko folksclojczera . 
Tobie, twoim niech służą , bo po cóż by obcym 

BlisqJ moi - nie lutnia to , nie puste imię. 
Pamiętam o was, wyści e, kiedy szli szupowcy, 
Też pamiętali o mnie. Przypomnieli i mnie. 
Niech przyjaciele moi siądą przy pucharze 
I zapiją mój pogrzeb i własne bogactwo 

Kilimy i makaty , półmiski , lichtarze -
Niechaj piją noc ca łą , a o świcie brzasku 

Niech zaczną szukać cennych kamieni i złota 
W kanapach , mat eracach, kołdrach i dywanach . 

O , jak będzie się palić w ręku im robota , 
Kłęby włosia koński ego i morskiego siana , 

Chmury rozprutych poduszek i obłoki pierz9n 
Do rąk im przylgną, w skrzydła zmienią ręce obie; 

To krew moja pakuły z puchem zlepi świeżym 
I uskrzydlone nagl e w aniołów przemieni. 

Zuzanna Ginczanka . Udżwignąć własne szc::. ('śc ie . ws1ęp i opracowanie Izolda 
Kiec, Brama. l"ls ią ·ż nica \Vłóczęr,óu 1 i Uczonych. Poznań 1991. 
Na slronie obok frar,men1µ Testam e ntu mojev,o .luliusza Slou•ackicr,o lw:I Idem. 
Dzie ła WSZ)JS thie . 1. VIII. red. Juliusz t-\leiner . Zaklad i\arodowv im. Ossoli11skich, 
Wroclaw 1958. 
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Pieśni o Berhu 

* * * 
W tern przypadku huncwockiem 

zginął Berko pod Kockiem. 
Był to Berko , sł awny Żyd. 

Człek sumienny, Polak prawy. 
N ie kwaterką, ni szac herką, 
lecz się krwią dorobił sławy. 

Mieczys ław Inglo t, Pos toi Ż1·Ja " · /it!!ru/111':!! polskiej lai /8!!-1864. Wydawnictwo Uni
wersyteru Wrocławskiego , Wrocław 2000. 

* * * 
Posłysze li Żvdzi, 
Nabra li odwagi. 

Id ą za kraj walczyć 

LI okopów Pragi 

Czterµstu ich było . 

Czterystu walczy ło , 

Kilku za ledwie w ra rwch 
Do domu wróciło. 

lJ okopów Pragi 
Pomnik tam stać będzie 
Z na pisem Ojczµzna -
Berkowej komendzi e! 

Ja n Sawa li\la ria Honoµnicha] . Śpie1rnik his/orsc:.11,1· 116 1-1863, Luióu1 1905. wiersz 
i cpklu l('N za 1p1ułowa n~1 O /Jerh11 pułkotl'11 ihu lq11a1 za · Mario Ja nion . /Juhal e r . 
spi~ek . śmierć 11 ;l •l<lad,1.• ~,1.'(/ 0ll'Sk i e. W.11dau •nic1wo \V.A IL Warsznwa 20091 
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* * * 
W anonimowej pieśni w»jĘ'lo Josc>lewicw z ż~dows hi c h profes,1i 
i podniesiono do godnośc i polskiej' 

Był 10 Berko, sła wny Żyd , 
Człek sumiennµ, Pola k prawy, 

Nie kwa te rką ni szulerką, 

Lecz się krwią dorobił sławyl 

Na koniec z,ostal za zaslugi uchrześcijanionc'-i: 

A choć to był Żyd niewierny, 
Bóg wszechmocny. miłosiernµ 

Za chrzest mu poczy1a krew jego przelaną . 

v\/ieczne odpocznienie 
Racz mu dać , Pa nie , 

A światłość wiekuista 
Niech mu świec i na wiekil 

Anonimowa pi<'śl1 flpr/w ż.i·d f w: i \l ari a Janion. Bohater. >pisc k , .foli !!r( H',l• kład,11 

ż~dows hi e , \V11da111 01c1u 10 W .A .B„ \Varsrn ulfl 2009. 

Na n<tsl(•pnwh slronar:h /.L'CO. Obóz 110111::<' 11/ rrtQ.~ rt,t' Zbigni<'lllil I.i hery 
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ADAM PONIŃSiil herbu Łodzia 
1758 lub 1759~1816 

Poseł rw sejm J 793 roku, generał-major wojska korony, syn 
osławionego zdrajqJ Adama Ponif1skiego. Jako rotmistrz walczył 
w roku 1792 przeciwko interwencji rosyjskiej. Za okazane męstwo 
został odznaczon!J krz,L]żem Virtuti Militari. Po zakończeniu wojny 
podał się clo dymisji. Nie ukrywał swej wrogości do targowiczan. 
Jesienią 1792 roku w \\larszawie, wrnz z dwoma oficerami, zelżył 
majora targowickiej br!:J[~aclp kawalerii i zmusił go clo zdjęcia szli
fów 

Po wubuchu powstania w l\rnkowie Poniński znalazł się w obo
zie Tadeusza Kościuszki. Prawdopodobnie wziął udział UJ bitwie 
pod Racławicami. 21 kUJietnia 1794 roku Naczelnik awansował 
Ponińskiego od razu na generała-majora, a nie wiedzc-ic jeszcze 
o insurekcji warszawskiej, zamierzał wysłać go cło \VarszaW!J, 
b!:J objął dowództwo nad sprZ!:JSiężOn!:Jmi i prZ!JSpieszył W!Jbuch 
powstania w stolic!). W początku maja Kościuszko powierz!:Jł 
mu zorganizowanie pułku wolonterskiego lekkiej jazd!J Dzię

ki staraniom Poniliskiego formowanie tego pułku, oznaczonego 
nr 5 , a później 6., przebiegało stosunkowo szvbko Kościusz

ko, ceniąc męstwo i talerlt!:J dowódcze Poniflskiego, powierzał 

mu odpowiedzialne zadania. \V bitwie pod Szczekocinami, 
6 czerwca, Poniński dowodził sprawnie lewvrn skrzvdłem polskim. 
Mimo silnego ognia arltJlerii zdołał opanować wszczunające się 

zamieszanie i dzielnie odpierał natarcia przeważającego liczebnie 
nieprzyjaciela 

Jego mięclz11 innymi zasługą buło, że porażka szczekociflska 
nie przybrała większµch rozmiarów. Naczelnik w swoim raporcie 
do narodu o tej bitwie W!Jróżnił zaszczytnie Ponińskiego, podkre
ślając wpkazaną przez niego oclwogę. Z odniesionej poci Szczeko
cinomi ran!J Poniflski lecz!Jł się we Lwowie, ale wkrótce powrócił 
do szeregów. Po stoczeniu pomyślnej potyczki z Austriakami pod 
JózefoUJem Poniński otrz!Jmał od Kościuszki złotą obrączkę z napi
sem „01czyzna Obrolic!J SUJemu" 
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Poniński pod Maciejowica1ni 
Mimo wysiłków Poniflskiego jego niewielka duwizja (trz~J i pół 

tysiąca ludzi w większości z pospolitego ruszenia i dumdzieścia trzy 
działa przeważnie małego kulibru), rozmieszczona na znacznych 
przestrzeniach i mylona fałszyw~Jmi olarmami, nie zdołała przeszko
dzić Iwanowi Fersenowi 4 października w sforsowaniu \Visł!:J pod 
Maciejowicami. W tej sytuacji Naczelnik, odraczając koncentrtJCZntJ 
atak n~ stojącego już w Brześciu Litewskim Aleksandra Suroworowa, 
postanowił rozbić najpierw Fersena siłami dywizji generała-majora 
Karola Sierakowskiego i d!:Jwizji Ponińskiego. Objąwsz~J dowódz
two nad d!:Jwizją Sierakowskiego, wµmaszeroumł 7 października 
z Okrzei pod Korytnicę. Dywizji Poniflskiego kazał stanąć koło Bia
łek nad Wieprzem, oby uniemożliwić Ferscnowi przebicie się w tym 
kierunku. Po nadejściu posiłków z \•Varszawy Kościuszko wyruszył 
9 października z Korytnicy i po południu dotarł pod Maciejowice, 
zajmując stanowisko na górująqJm naci terenem wzgórzu Lewe 
skrztJdło, obsadzone słabo, miała utworzyć dywizja Poniflskiego. 
Miała ona naciągnąć do pobliskiego Ż!JCZ!:Jna i podczas bitwy ude
rzyć na tµły nacierająqJch tu oddziałów nieprz~ijaciela, decydując 
o ZW!:JCięstwie. 

Naczelnik zapewne zaraz po przybL1ciu pod :vfaciejowice 
wysłał Poniflskiemu rozlrnz niezwłocznego marszu spod Białek 

do ŻycztJna Jednakże - jak się wydaje - kurier został przejt;t!:J 
przez pocljazd!:J kozackie. Prawdopodobnie z raportu Poniflskiego. 
otrzymanego I O października po godzinie pierwszej w noctJ, Koś
ciuszko zorientował się, iż jego rozkaz nie doszedł. Toteż od razu -
o godzinie pierwszej trzydzieści - W!:JSłał Po_niflskiemu następny 
rozkaz nakazując!:! nat!JchrniastOUJ!) marsz cło ZtJczyna, gdzie gene
rał miał dostać dalsze dµspozycje. B!:Jło już Jednak za późno. Rozkaz 
ten otrzµmał Poniilski dopiero o Eoclzinic siódmej rano i po pięt
nastu minutach wyrusztJł spod Białek do Zyczµna, idąc spiesznie 
zapewne przez Sarn!:! ~ Krasnogliny - BrzczinLJ, przeważnie złtJmi. 
wąskimi drogami leśnymi. Od pozvcji polskiej pod i\lciciCJOWicami 
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dzi e liło go około c.ztPrdzieści kilometrów. Sa ma więc odległość 
uniemożliwiła rnu wzięcie udziału w walce Znaczne o udalenie 
Po nińskiq:\o u1ukorzvstaf Fersen, któr~J cl1cc1c rozstrąign ąć bitw<; 
przecl jego prl'.!Jllb)(:iern, rozpoczął Rtak ju ż o godzinie szós tej sie
d emnaście. 

Po przejśc iu forsownym rnnrszern trzwlziestu kilome trów w cią
gu niecałnch 57.l'Śc iu godzin Poniński miał około godzin!:J trzpnastej 
jeszcze prawic trz,LJ kilonwtru do Ż!Jcz,yn a. Wted,LJ właśnil' ustal 
nagle huk dzi a ł dochodząqJ od strontJ i\foc ie1owic. Od napotka
npch wkrótce niedobitków dowiedział s i ę o całkowitµm zniszcze
niu d~Ju · izji \an.elnikR , l.t ó rµ d o ko6ca odrzuca ł rntJ ś l o dwrotu , 
spodziewając s i ę. że u i ka żd ej c hwili nad ejdzie Poniński . 

Poniflski zt no lnił tempo ma rszu i staczaj<)C utarczki z p o d1a zdami 
ni e prz,LJjaciel0, stanął o godzinie piętnast ej trz11dzieści pod ZtJCZ!:J
nc: rn . Po zebra niu niedobitków, ostrzelawszy s i<; z dzi nl , dopiero 
o godzinie dwudziestej pie ru 1sze j - jak µoda um ł - u: ,L1co fa ł się pod 
Kor11tnicę 11 października wwusz~1f przez Żela chóui w ki e runku 
Pragi. prowa cl Z<·JC około czterech i pół t hJ s i ąrn ludzi i clwa clzi eś - i a 

trztJ działci. 

Poniński po Maciejowicach 
Obciążanv powszechnie u 'irl ą za kl ęskę maciejowicką, oskar

ża np o nic wpkorwnic rozknzów l)ościuszki. nieudolność, a nawet 
o zdrad\,. zostnf Ponióski 16 października a resztmvon1;1 i oso dzon!:J 
w ars<:>nalc. Cłęboko urażonu i przeświadczony o swej niew inno
śc i , domar,ał s i ~' zmian)-) aresztu na art>szt domowy i ja k najsz1Jh· 
szej rozpraw ~J sądowej. Po ś l edztwie sącl uJOjcnnµ W!Jdał około 

25 riaździernik a UJ)JfOk uniewinniająCtJ, któr[J wśród or,ólnep,o 
za mieszania s powoclowant>go nrnrszem Suworowa pod Pragę nie 
został formalnif' za twierdzon,y przez nowq~o l\aczelnika Tomasza 
Wawrzeckiego i jeszcze 7 li s topada Ponińs ki przebtiwa l· w arse
na le. Po wyr.ofaniu się ostatnich jednos tek pou1star1cz.w:h ze sto
li qJ, pozostauJionv bez u:a rty , nie d1ciał n a rnżać: swego honoru 
p rzez samowo lne opuszczen ie aresztu. Zwróc ił się u1 ięc tego dnia 
do króla S1a11islawa Augustn Ponii1łowskicgo , s prawującc:go teraz 
najwyższą władzę, i ten uwolnił go nn µor o l. 

6·1 
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JAKUB Grnt --·rrr-- -
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Pomawiany nadal o zdradę i otoczony ogólną niechęcią, zwró
cił się do towarzyszy broni z prośbą o ponowne rozpatrzenie jego 
spraUJ[-J W roku 1795 w sali lwowskiej restauracji Hechta zebrał 
się sąd złożony z około dwudziestu oficerów przy udziale licz
nie zgrornadzon!:Jch obywoteli. Sąd ten po wysłuchaniu wyjaśnieii 
Poniiiskiego, zbadau1szp przedłożone przez niego dokurnent!:J, 
ogłosi~ wwok uniewinniaj<:1cy, co Ponii1ski uczcił wystawnurn ban
kit'tem. Prz,11Jęty do towarzvstwa, prowadził dorn otwart1J oddając 
się głównie grze w karty. 

Po pięciu latach odżyłu jednak znów podejrzenia w związku 
z u kazaniem się w roku 1800 w Paryżu dzieła L F Segura Hisloire 
des prirzcipeaui everzemerzts du. rcgne de Frederic Guillau
me li. roi de PrussP, et tableau. politique de l'fa1rope depu.is 
J 796 ;usqu 'en 1796. W tum dziele, jak i w jego drugim UJ/,.Jdaniu 
z roku l 80 l Se(JLJr zarzucał Ponióskiernu, że pozwolił Fersenowi 

o 

sforsować Wisłę i prz!:Jczynił się do klęski maciejowickiej wsku-
tek nieUJtJkonania rozkazu połączenia się z duwizją hościuszki 
w trzecim wwianiu swej książki, z roku 1803, oskarżuł generała 
już wprost o zdradę 

Ponióski, chcąc położ!,.JĆ raz na zawsze kres krzywdzącym 
go zarzutom, prz!:Jb!:Jł jesienią 1803 roku do Paruża i 3 listopa
da skierował do przeb!:JwajE)cego tam l\ościuszki list, w któr!:Jrn 
przedstawił działania swej d!:Jwizji w okresie 4~10 października, 
ale niedokładnie Wspominał także o uniewinniającym wwoku 
sądu wojennego i prosił hościuszkę o odpowiedź, która b!:Jłab!:J 
dla niego świadectwem nienagannego postępowania. hościuszko 
odpowiedział jednak odmownie Wskaz!Jwał, że po tylu latach 
nie może polega{: na pamięci, a nie ma dokumentów potrzebn!Jch 
do sprawdzenia przebiegu ówczesn!:Jch działaó, niemniej wie, 
że dał Ponióskiemu kilka rozkazów prz!Jb!Jcia z jego d!Jwizją, lecz 

rozkaz!:J te nie zostal!:J W!:Jkonane. 
Zrozpaczon!J Ponióski zareagował niczw!Jkle os tr!:Jm listem. 

Wskazwuał, że właściwie niepotrzebne jest mu świadectwo hoś
ciuszki, gd!Jż dla obalenia oskarżeó wustarczvłobt-J wvdrukowanie 
ich korespondencji. i\astępnie W!Jliczal różne okoliczności mające 
dowieść, iż klęska maciejowicka została spowodowana przez nie
udolność Kościuszki, którego oskarżuł również o ucieczkę spod 
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Dubienki. Zapowiadał, że jeśli w ciągu ośmiu dni nie otrz1:1ma 
odpowiedzi, każe opublikować WSZ!:JStkie list!:J 

Kościuszko zamierzał w1:1zwać Ponir'lskiego na pojedvnek Jed
nakże w koócu dał się przekonać swoim przvjaciołom, że nie b!:Jła 
to zniewaga inclwuidualna, lecz obrażonti został jako Naczelnik, 
któr1:1m nie przestał b!:Jć nawet po upadku paóstwa. Na zwołan;ym 
8 listopada zebraniu dwudziestu czterech w1:1bitnieJSZtJCh oficerów 
polskich, przebuwającHch wtedu w Paq1ż11, zażądało od Ponill
skiego przeproszenia Kościuszki i odwołania na piśmie wsz1:1stkich 
oszczerstw, grożąc w przeciwnym razie pojedynkami. Ponióski 
zgodził się przeprosić Kościuszkę. Oświaclcz!:Jł dwóm w1:1słan!:Jrn 

do niego oficerom, że szanuje Naczelnika, a tylko rozpacz pocl1:1k
towała mu oszczercze słowa. ł\ościuszko prz!:Jjął Ponióskiego 
w obecności kilku oficerów i rozmawiał z nim łagodnie Ośmie
lonti t1:1rn Ponióski zaczął mówić zuchwale. Wówczas [{ościusz

ko zwrócił się do niego ostro: „Czy w samej rzecz~J rozumiesz, 
że znieść nie mogę widoku pistoletu?" Ponióski, zmieszan1:1, napisał 
zaraz odwołanie UJSZ!:JStkich swoich oszczerstw i wreszcie uzyskał 
od Kościuszki zaświadczenie, w którym Naczelnik podkreślał 

męstwo Ponióskiego, wykazane w bitwie szczekocióskiej i inn11ch 
akcjach, oraz stwierdzał na podstawie informacji uclzielonHch mu 
przez kilku przebywających w Par1:1żu rodaków, że postępowa

nie Ponióskiego podczas bilw!:J maciejowickiej było badane przez 
komisję, której Poniiiski udowodnił, iż nie otrzumał dalsz1:1ch 
rozkazów i został przez tę komisję uniewinnion!:J. Zaświadczenie 
to w peum!:Jm stopniu rehabilitowało Ponióskiego, ale nie uwalniało 
go od głównego zarzutu - niew!:Jkonania bocznego rozkazu lfoś

ciuszki. Nieotrzymanie bowiem dalszHch rozkazów nie miało już 
żadnego znaczenia. Ponir'lski musiał jednak na t!:Jm poprzestać. 

11 listopada I 803 roku udał się wraz z Kościuszką do Segura, któ
r1:1 obiecał zamieścić tekst zaświadczenia w następnym w1:1daniu 
swego dzieła. Czwarte wudanie ukazało się jednak dopiero w 1824 
roku, Ponióski nie doczekał się więc za swego życia publikacji. 

Marian Kukiel w prac1:1 poświęconej bitwie maciejowickiej, pró
bując WtJ.jaśnić prZ!:JCZHn!:J nieustępliwego stanowiska J\ościuszki 

w sprawie Ponióskiego, podkreślał, że Naczelnik, rehabilitując cał· 
kowicie generała, stwierdzałby niemożliwość wykonania swego 
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nocnego rozkazu, a więc przyznawałb1:1 się publicznie do pom1:1łki 
w swoich obliczeniach i przewidywaniach. Nie btił to jednak ch1:1-
ba jedyny istotn1:1 powód . Jak się w1:1daje, I\ościuszko , posługując 

się w roku 1794 najlepszą wówczas, ale niezb1:1t dokładną mapą 
I\arola Perthesa, prz1:1jmował mniejszą niż w rzecztiwistości odle
głość dywizji Ponińskiego od pozycji polskiej. Toteż jak podczas 
bitwy maciejowickiej, tak i później, b1:1ł przekonany, że generał 

miał dostateczną ilość czasu, b1:1 zdąż1:1ć przed godziną trz1:1nastą 

na pole walki. Zapewne wątpliwe też w1:1dawało się Kościusz

ce twierdzenie Ponińskiego, że kurier dostarcz1:1ł mu jego roz
kaz dopiero o godzinie siódmej rano. Wnikałob1:1 bowiem z tego, 
że w1:1bierając nawet okrężne drogi - ze względu na podjazdti koza
ckie - jechał bez większego pośpiechu. Dziś na podstawie dokład
n1:1ch map możem!:J slwierdzić z całą pewnością, że jeżeli Poniński 
otrzymał nocny rozkaz lfościuszki o godzinie siódmej rano -
a zostało to ch!:Jba definilywnie ustalone przez sąd wojenn!:J - nie 
ponosił win!:J za nieprzybycie ze swoją d!:Jwizją przed godziną trZ!:J
nastą na pole bitw1:1 maciejowickiej . 

Po powrocie z Par!:Jża Poniński przebywał przez pewien czas 
we Lwowie. Później. zapewne do roku 1805, zamieszkał jako rez!:J
dent u Jerzego Szczęsnego Połockiego w Tulczynie, gdzie pozosta
wał do końca ż1:1cia , oddając się namięlnie grze w karl!:J. 

Na µods1awie biocramu au1ors1wa Zdzisfnwn Sulka z Po/s hiego Słowni/w Biwva
.ficz,nego, 1. XX\'11, Polska Akademia \'auk, Hrakótt' 1982-1963. oraz Ce11eralicji 
polskiej. Popularnego słownika biograficznego Hcnruka P Koska. 1. 11 (~1 - Ż). 
OfiqJna Wydawnicza Ajaks , Pruszków 200 I 
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ESTER RACHEL KAMINSKIEJ -·-- ·---· 

Anna Nowak 

Historia jednej scenN 
Po drugiej wojnie światowej Dolny Śląsk stał się centralnym 

punktem osadnictwa żydowskiego . Na te zie mie ze wszystkich 
stron Polski przyjeżdżali ocalali Żydzi, którzy nie mogli lub nie 
chcieli wracać do swoich domów. Zaczęło rozkwitać życie kultu
ralne. 

Na konferencji w Łodzi latem 1946 roku powołano do życia pro
fesjonalny zespół teatraln!:J , którego podstawą była grupa Sziraim 
z Dzierżoniowa w składzie: Ketty Efron, Renia Glikman, Zofia Gor
licka, Bina Gudes, Dora Przepiórka, Grisza Ariel, Józef Griminger, 
Załmen Koleśnikow, Lejba Lerne r , Adolf Liberman, Jakub Rein
glas, Michał Klejn, M. Nudelman, Iza Krelman, Michał Szwejlich, 
Chajele Rozental oraz Ruth Taru-Kowal~ka , i nadano mu nazwę 
Dolnośląskiego Teatru Żydowskiego. Począ~kowo w pełni profe
sjonaln!:Jm zespołem kierował Kole$nikow. Jednak bardzo szyb
ko, bo jeszcze w l 946 roku, kierownictwo artystyczne przeszło 
w ręce Jakuba Kurlendera, Izaaka (Icchaka) Grudberga-Turkowa 
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i Szeftela Zaka. Teatr z założenia miał być teatrem objazdowym 
i jego zadaniem było zaspokojenie potrzeb kulturaln!:Jch całej 

i!:Jdowskiej społeczności dolnośląskiej. Początkowo zespół prowa
dził działalność objazdową na wozach ciężarowuch pożyczanych 
od Wojewódzkiego Komitetu Żydowskiego. W lipcu 1948 roku 
Dolnośląski Teatr Żydowski otrzl:Jmał w darze od Spółdzielni „Soli 
darność" własny autobus. „Na podwoziu samochodu ciGżarowego 
marki Dodge, typ WF 32, które odpowiednio przerobiono i wyre- , 
montowano, zamontowana została karoseria , Wl:Jgodna i esteąiczna, 
z 21 miejscami siedzącymi. Karoseria wyposażona jest we wszyst 
kie akcesoria umożliwiające wygodną podróż. Zamontowano mię

dzy innymi specjalny bagażnik do przewozu dekoracji i skrzynię 
na rekwizytv"1

• Nie zmieniało to faktu , że ogromnym utrudnieniem 
był brak własnej siedziby. Nie było miejsca nic tylko na próby 
i przedstawienia, ale także na dekoracje, kostiumy czy rekwi
zyt!). Próby odbywały się w w~inajętvch salach lub UJ siedzibie 
Wojewódzkiego Komitetu Żydowskiego przy ulicy Włodkowica 
5. Szczątkowe dekoracje i kostiumy przenoszone były z miejscn 
na miejsce i bardzo często ulegał!) zniszczeniu. Spektakle odby
wały się zwykle także w wynajęl!:JCh salach, ponieważ cieszył!:) się 
dużą popularnością, a sala , z której początkowo korzHstano, przy 
ulicy Włodkowica 7 /9 na drup,im piGtrzc, okazała się zb!:Jt mała . 

W związku z tym na początku 1947 roku Wojewódzki Komi
tet Żydowski rozpoczął starania o własnu gmach teatru . ,,Inicjaty
wa wybudowania tego centralner,o domu kultury zosta ła podję ta 

przez Wojewódzki Komitet ŻtJdowski natychmiast po uporaniu się 
z problemami repatriacji i produkt!:Jwizacji. Kierownictwo dolno
śląskiego osadnictwa obrało sobie za cel dbanie zarówno o życie 

ekonomiczne repatriantów, jak i myślenie o rozwoju ich żµc.ia 

kulturalnego" (S. Hirszfeld). Początkowo przedstawiciele żydow
SC!J starali się o niezniszczony przez wojnę , istniejący już budµn e k 
przµ ulicy Gabrieli Zapolskiej 3; jed,nak prośba została odrzuco
na przez wrodawską Radę Narodową. Następnie Wojewódzki 
Komite t Żydowski wykazuje chęć przej~·cia posesji przy ulicy Sta
lingradzkiej 31 (dziś: Świdnickiej 28), czyli zniszczonego gmachu 
po niemieckim kinie. Ta prośba została przyjęta i l\omitetowi 
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przekazano zrujnowany budynek. Przed wojną znajdowało się 
w nim kino Karnmer-Lichtspie le otwarte w 1912 roku. Jak donosi
ła ówczesna prasa, kino było małe, ale eleganckie. dysponowało 
lożami , balkonami i oświetleniem sufitowym. Kino zmieniło nazwę 
i charakter w roku 1943, kiedy przemianowane zostało na Theater 
der Zeit i zamiast filmów fabularnych miało prezentować tylko 
kroniki wojenne w cogodzinnych sekwencjach. 

Wojewódzki Komitet Żydowski w Polsce otrzymał 7 paździer
nika 1947 roku zezwolenie na roboty zabezpieczające i remonto
we. Jak można przeczytać w opinii rzeczoznawczej: ,,!{ino-teatr 
przy ulicy Świdnickiej 31 jest to dom murowany, kry~~J papą, stan 
murów i stropów częś ·iowo zniszc~ony. Dach częściowo zniszczo
ny, bud!Jnek nie grozi zawaleniem. Lokal na kino-teatr nadaje się , 
potrzebny jest remont. 

I. Poprawienia dachu przez częściowe przykr!Jcie papą 
2. Naprnwienie sufitów i murów. 
3. ~aprawienie instalacji elektrycznej i wodnej". 
Wojewódzki l{omitet Ż1.:1dowski powołał do życia Komitet 

Budowlany Dolnośląskiego Teatru ŻLJdowskiego, któr!:J miał b!:Jć 
oclpowiedzialn!:J za całą akcję przebudowy gmachu. Początkowo 
l\omitet korZLJStał z funduszy WKŻ, jednak środki b1.:1ły niewy
starczające. Pod koniec roku 1947 Komitet Budowlany, z in{cja
tywv frakr.ji PPR działającej przy W l{Ż , rozpocz1.:1na akcję zbie
rania funduszy. Została ona zorganizowana na wiele sposobów. 
Najważniejsze i najbardziej „dochodowe" były tak zwane cegiełki 
na rzecz odbudow1:1 teatru. Zostałv wydrukowane w nominałach 
od 50 do 1000 zł. Na teren całego Dolnego Śląska W!:JSłano cegieł
ki na sumę 2 883 OOO zł. \\; okól11ikach· wµdanµch prZ!:J okazji 
akcji cegiełkowej zaznaczono. że szczególną uwagę należy zwrócić 
na Wrocław, ponieważ tu właśnie mieszkają najbogatsi, nie zanie
dbując innych miast terenu. Jak napisano w „Mostach", akcję zbiór
kou ą zapoczątkował Wa Id man z Nowego Jorku, postać znana 
jedynie z doniesień prasolllych , prze-bywając1:1 czasowo w Polsce, 
który ofiarował na rzecz budowy teatru sumę 100 OOO zł . 

Postanowiono. by każdy pracownik ż!Jdowskiej spółdzielni , któ
ry wwazi taką wolę (między innymi Krawieckiej Spółdzielni Pracy 
„Zgoda" i Szewskiej Spółdzielni „Olgina" we Wrocławiu) , mógł 
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dobrowolnie opodatkować się na rzecz budowy teatru . W ystar
czyło podpisać odpowiednie oświadczenie , by od każdej wypłaty 
był ściągany jeden procent dochodów. Co wydaje się interesują 

ce, nawet nieżydowscy pracownicy tych spółdzielni często wyrn
żali chęć przekazania takiego podatku na szczytny ceł. Świadczy 
to o ogromnej popularności i sympatii, jakimi cieszył się teatr 
pośród całej społeczności Dolnego Śląska, i poprawności politycz
nej ówczesnego społeczeństwa. 

Z inicjatywą wsparcia odbudowy gmachu wystąpił Jerzµ Wal
den - dwektor Państwowych Teatrów Dolnośląskich. Na proś
bę artµstów polskich zaproponował zorganizo!vanie koncertu, 
w którym mieli wzi<lĆ wspólni~ udział artyści polscy i żvdowscy . 
W sprawozdaniach z działalności frakcji PPR przy WKŻ przewod 
niczący Komitetu Jakub Egit szacował, że koncert ten powinien 
przynieść 250 OOO dochodu . W czerwcu Krawiecka Spółdzielnia 
„Zgoda" zorganizowała bal. Dochód został przekazany Komitetowi 
Budowlanemu. 

By wspomóc akcję, wydawana na Dolnym Śląsku gazeta „Nowe 
Życie" zorganizowała na swoich łamach loterię fantową, w której 
można bLJłO wygrać na prz!Jkład reformy damskie, sard~inki , mle
ko, kalesony czy marmoladę. Loteria dowodzi, iż pomimo bardzo 
trudnej sytuacji ekonomicznej ludności żydowskiej wykaz!Jwała 
ona wolę finansowego zaangażowania się w odbudowę budynku 
teatralnego. Ci. którzy nie mogli mate rialnie wspomóc odbudowy 
teatru, włączyli się do prac pomocniczych przy rozbiórce, remon
cie oraz w pracach porządkowych . 

Sprawozdania z akcji zbiórkow9ch donoszą o początkowych 
trudnościach, jak można· przecz9ta '. i.u sprawozdaniu PPR dzia 
łającej przy \VHŻ: „Z początku nie było należytego stosunku 
do akcji ze stroI1y organizacji part9jnej, która w tym wypadku znaj
dowała się pod naciskiem drobnomieszczańskich elementów. r ... ] 

Po okresie 6 tygodni opó"r ten został przełamany. Na ogólną sumę 
zło19ch 15 milionów, którą zaplanowąliśmy , zebraliśmy złotych 
12 milionów. [ ... ] Jeśli wziąć pod uwag<; osiedle żydowskie w Pol
sce, na budowę pomnika bohaterów getta w Warszawie zebrano 
sumę złotych 17 milionów, to zebrana u nas suma I 2 milionów 
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złotych jest bardzo pokaźna . W akcji naszej wzięli masowy udział 
przede wszyslkim robotnicy oraz częściowo drobni kupcy". 

Uroczyste otwarcie gmac hu. przy ulicy Świdnickiej odb!:Jło się 
2 kwietnia 1949 roku. Nadane zostało mu imię Es1ery Racheli Kamiń
skiej - matki nowoczesnego teatru żydowskiego. Teatr zaopatrzony 
b!:Jł we wszystkie potrzebne sprzęty i miał pod sceną specjalną 
przekładnię do szybkiej zmiany dekoracji. Sala dla widzów wraz 
z balkonem zoslała zaopatrzona w pięćset W!:Jgodnych miejsc sie
dzących, widoczność. jak donosiła dolnośląska prasa, była pierw
szorzędna z każdego miejsca , akusl!Jka idea lna , a przestrzenny 
i wygodny hol dopełniał~) śuiietne wrażenie. San11:1el Hirszfeld 
na łamach „Niderszlczje" tak opisal budynek: „Prosta i funkcjonal
na architektura , estetvczne meble - wszvs1 ko tworzy przyjemną 
a1mosfcrę, którą oddycha się ze spokojem. Jest to , W!:Jdaje się, jeden 
z piękniejszvch budynków tego rodzaju w cał1:1m wyzwolon!:Jm 
kraju". 

W latach 1946-1949 teatr przygotował czternaście premier, któ
re reż!:Jserowali między innymi Ida J{amińska i ZtJgmunt Turkow. 
Re pertuar b!:Jł bardzo niejednolit!:J - obok sztuk ambitnych znaj
dowały się pozycje o charakterze widowiskowym, wodewilow!Jm 
CZ!:J rewiowym. Tcalr żydowski musiał spełniać fun kcje reaUzo
wane przez tea try o różn!:Jch profilach, , stąd różnorodność s tylowa 
i gatunkowa. W t!}m czasie kultura żtJdowska rozwijała się swo
bodnie, a reżyserzy mieli wolną ręk<;- w kwestii doboru repertuaru. 

Zaraz po wojnie dominowały klas!:Jczne adaplacje dzi eł pisarZ!:J 
Ż!:Jdowskich , na przykład Jakuba Cardina , Abrahama Goldfadena 
i Szolema Alejche ma. Publiczność clomagała się przedstawień, któ
re pokazywały nieislniejąC!:J już świal ż!:Jdowskich szletli. Kryt!:JCY 
pod naciskiem władzy zaczę li zgłaszać postulaty włącze nia współ
czesnych ulwo rów do repertua ru teatru problemat!:Jki podejmują
cyc h aklualną problemat!:Jkę . Do reperluaru wdarł się także socre
alizm. Teatr winien bµć nacjona listyczn!:J· w formie i socjalistycznv 
w treści. Od tego momentu na afiszu zaczęłµ pojawiać s i ę sztuki 
ba rdziej związane z otaczającą rzeCZ!;JWistośc ią. Jednak najbardziej 
pożądane przez publiczność były szluki z „żelaznego Ż!:Jdowskiego 
repertuaru" , przedstawiające świat , któr!:J zginął na zawsze. 
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NajslawniejSZ!:JITI przeds tawieniem Dolnośląskiego Teatru 
Ż!:Jdowskiego byf Sen o Goldfadenie (A Goldfaden chulem), fan 
tazja muz!:JCzna , na k1órą złożył!} się te ks1y pisarz!} żµdowskich: 
Gerszona Ajbindera , Beniamina Fenctera , fragmentów komedii 
Czarodziejko Goldfadena w adaptacji Icyka Mange ra. Prolog, 
epilog oraz tekst Baba lachna napisał Jakub Rotbaum . Stworz!:Jł 
sztukę, w której W!:Jstępują postacie pochodzqce z różn!:Jch utwo
rów wchodzących ze sobą w różne konfiguracje. Niesamou:ita ' 
scenografia zaprojektowana została przez Aleksandra Jędrzejew
skiego i ·Wiesława Langego, a kostiumµ przez Jadwigę Przeradzką . 
Zaraz po premierze w 1950 roku „Dziennik Literaeki " lak opisywał 
to przedstawienie: „Pod kieroumictwem Rotbauma otrzyrnaliśfA!J 

w sumie doskonałe połączenie śpiewu, tańca , grµ aktorskiej i opra
wy sccniczm'j. Prolog i <.: pilo~ rozgrywając)) się w 'ow!:Jm Jor
ku potraktowan!:J jest realistycznie, natomiast scen!J snu starego 
suOera zmie niono w prześliczną . pełną sugest!:Jumego czaru, bajkę. 
Każdy ruch , każde słowo , strój aktora tłumaczv, że cn ła ta akcja 
jest właśnie częścią snu starego Ojze ra. Aktorz!:J nic chodzą, lecz 
pł!:Jną, prz!:J CZ!:Jm te pł!:Jnne ruch!} przechodzą w taniec (doskonała 
choreografia Sylwii Swen). Muz,4ka - Abraha ma Goldfade na i zna
nego kompozytora Henocha ){ona - ś li czna. [ ... ]Cóż mógł bowiem 
wiedzieć o les ie, ogrodzie, kwiatncJ1 stary sufle r, któr!:J ca łe życie 
spędził za kulisami teatru? I dlatego de koracje we Śnie o Goldfa
denie widzia ne są OCZ!:Jma człowieka tea tru: chmurki opuszczone 
na linie , drzewa omotane drutem i t!}m podobne. Żaden lea tr nie 
może i nie powinien wypierać si<; swej przeszłośc i. Trze ba t!)łko , 

aby widz spojrzał na stare sztuki okiem człowieka współczesnego". 

Za realiza cję lego przeds1awic11ia Rotbaum otrzvrnał najw~Jższe 
odznaczenie państwowe. Spektakl cieszył się niesł)..J c ha ną popu
larnością , prZ!:JChodzono na nie po kilka razy. B,yło kolorowe, roz
tańczone , rozśpiewane - zupełnie inne niż przedstawie nia grane 
wtedy w tea trach polskich, które n'rnsiał!:J być wierne socreali
stycznµm standardom. 

Dolnośląski Teatr Żydowski o.cl początku kreowani} b!:Jł na teatr 
ludowy, dos 1 ępny dla szerokich mas. Ten zamierzon!:J brak cli . 
tarności prZ!:JC Z!:Jnił się do tego, że publiczność czuła się bardzo 
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swojsko i swobodnie na przedstawieniach. \V peumym momencie 
zaczęło to stanowić problem, okazało się bowiem, że do teatru 
przyprowadzane były malutkie dzieci zakłócające przebieg sztuki. 
W prasie skarżono się, że w teatrze żydowskim „można zobaczyć 
deliladę niemowlaków, bobasów w wózkach, dzieci, które już trosz
kę chodzą i chcą to demonstrować akurat w trakcie przedstawienia, 
maluchów, które potrafiąc już biegać i wspinać się - prześcigają się 

w tvch umiejętnościach i wdrapuj<! się dosłownie na samą scenę. , 
W związku z czym wszędzie słychać płacze, kwiki, wrzaski" 1

. 

Wśród publiczności w ogóle panowała swobodna atmosfera, 
na porządku dziennym były głośne rozmowy w czasie trwania 
widowiska, wychodzenie po wodę sodową, hałasowanie krzeseł 

kami i tym podobne. Na przedstawienia przychodzili także Polatg 
zupełnie nieznający jidysz. Walory estetyczne i przeżycia duchowe 
rekompensował!:! nieznajomość słów. 

I stycznia 1950 dwa samodzielnie działające do tej pory zespoły, 
to znaczy Łódzki Teatr Żydowski oraz Dolnośląski Teatr Żydow
ski, zostały połączone w jedną instytucję pod nazwą Państwowe 
Teatry Żydowskie z siedzibą we W.rodawiu. Ale już w maju tego 
samego roku zarządzeniem ministra kultury Stanisława O!:Jbow
skiego zmieniono nazwę na Państwowy Teatr Ż~idowski z siedzibą 
w Łodzi. Pomimo tej decyzji nadal utrzymano dwa autonomiczne 
zespoły artystyczne w Łodzi i we Wrocławiu. Tak jak dot!Jchczas, 
chociaż pod wspólnym kierownictwem Idy Kamińskiej, odbywały 
się odrębnie przygotowywane premiery. Teatr!) prowadził!] szero
ką działalność objazdową, odwiedzały się 1uzajemnie. Ciekawostką 
może być fakt, iż do większych realizacji, jak na przykład Rodzina 
Blank (Miszpoche Blank), angażowano aktorów zarówno łódz

kich, jak i wrocławskich. Od 1953 roku nieformalną bazę i zaple
cze teatru znów stanowił Wrocław. 

vV 1955 roku Teatr Żydowski otrzymał nową siedzibę w War
szawie przy ulicy Królewskiej. Z Łodzi do Warszawy przeniosła 
się Ida Kamińska. Tam też trafiła większość zespołu aktorskie
go z Wrocławia. Od tej pory w gmachu Dolnośląskiego Teatru 
Żydowskiego z rzadka grywane były gościnne przedstawienia. 
W bud!Jnku teatru mieścił się Żydowski Dom Kulturv imienia 

2 D. l\uisnger, Far unzere /1ind<'rfod1. „N1de rozlczJ«°' 1949 nr IO. 
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E. R. Kamińskiej, w którym odb!:Jwał!:J się akademie, W!:Jkład!:J , 
spotkania i koncert!:). 

Kłopotu gmachu teatralnego przv ulicy Świdnickiej zaczęłu 
się w roku 1%4, kiedy to Państwowv Teatr Lalek , który nie miał 
siedzib!), zwrócił się do władz miejskich z prośbą o przekazanie 
mu tego budunku. Państwowy Teatr Lalek uzasadniał swój wnio
sek tum , że już od 1955 roku ·PaństwOW!:J Teatr Żydowski ma swoją 
siedzibę w Warszawie i wrocławska sa la jest mu zupełnie niepo
trzebna. 

Prawdziwe kłopot!:) zaczęły się jednak w roku 1968. W wuniku 
wojn).J sześciodniowej ZSRR potę pił Izrael i zerwał z nim stosunki 
duplomatµczn e. Polska, jako państwo uzależnione , również buła 
zmuszona do takiego kroku. Wład!Jsław Gomułka wµgłosił prze
mówienie na VI Kongresie Związków Zawodow!Jch. Zawarł w nim 
t ezę o istnieniu w Polsce „syjonist!:JCZnej V kolumnv" (sformułowa
nie to nie pojawiło się w prasie), która akceptuje i pop.iera agre
sję Izraela na kraje arabskie: Stwierdził także, że .,agresja Izraela 
jest rezultatem spisku najbardziej reakcujnych sił międz).)narodo
wego imperializmu". Na fali t).JCh wydarze'1 zaczęły się represje 
wobec ludzi pochodzenia ż!Jdowskiego. We wrocławskiej prasie 
zamieszczono szereg artykułów potępiając).)ch Towarz;ystwo Spo
łeczno-Kulturalne Ż).)dów w Polsce (formalnego właściciela par
celi i budynku teatralnego) za pobier-.<mie wygórowanvc h opłat 

od Teatru Polskiego za w11najmowanie sali prz).) ulicv Świdnickiej . 
W m!Jś l artvkułu notarialnego z c1,e rwca 1966 roku nr 34 201 TSKŻ 
dosta ło na dziewięćdziesiąt lat nieruchomość przy ulicv Świdnickiej 
28 oraz bud!:Jnki gospodarcz!:J i teatralny. PieruJszv ariykuł z tego 
mało chlubnego C!:Jklu kończ!:Jł się słowami: ,;rak wygląda prawda 
i w je j obliczu, w imieniu słusznego interesu wszystkich wrocła

wian , w imieniu wrocławskiego środowiska teatralnego, domaga
m!:) się: teatr przy ulicy Świdnickiej musi zmienić swój status. Musi 
wrócić w posiadanie miasta ~ służuć sprawie kulturv na zdrowvch , 
sprawiedliwych zasadach , natomiast niesłuszne , niesprawiedliwe 
i szkodliwe decvzje sprzed dwóch lat mus'Zą zostać odpowiednio 
zmienione i naprawione"1

. Kilka tygodni po rozpoczęciu nagon
ki prasowej Prezµdium Dzielnicowe Rady Narodowej Wrocław 

:ł J. Dn1ż.L11·1~ki. Pe wi en sha ndal, „\V1ndomośc:i'' I f)(>H nr 12. 
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Stare Miasto podjęło stosowne rozporządzenia. Na mocv uchwał,y 
z 9 maja 1968 roku (nr 145/ 1.59/68) rozwiązało umowę o u1ieczv
stym użytkowaniu budynków przez TSKŻ. zasadniano t ę decv
zję tum. że „wieczvstv użutkou nik nie korzysta z nieruchomośc i 

w sposób zgodny z jej przeznaczeniem, a zatem nie ma podstawv 
do utrzymania w dalszym ciągu stanu istniejącego". 

W czerwcu 1968 roku Hada Narodowa przekazała teren 
i budunki Państwowym Teatrom Dramaąicznµm. a róumocześ- , 
nie trwało postępowanie prawne - budynek należał do mias ta . 
Od 5 grudnia 1990 roku wit>czvstvm użytkownikiem został Teatr 
Polski. 

Od 1988 Towarzvstwo Społeczno-Kultural11e· Żydów 111 Pol 
sce prowadzi bezskuteczne starania. o rekompensatę za ode brang 
majątek. Do dziś toczy się przewlekłe postępowanie sądowe, które 
do tej porv nie przyniosło żadnych rezultatów. 

Anna Nowak 

Kalendarium w~bran~ch 
fDNdarzeń z historii teatru , 
i~dowshiego na Dolll}}m Sląshu 
I 7 VI I 945 - pierwszy koncert zorganizowanv przez Ruth Taru
- Kowalską z okazji powołania do życia Wojewódzkiego Komitetu 
Żydowskiego Dolnego Śląska odbył się w Dzierżoniowie. 
VII-VIII I 945 - organizacja pie rwszego zespołu teatralnego Szira
im, którym kierował Sumche Natan. 
16-17 VII 1946 - XXIII (ale pie rwszy po wojnie) Zjazd Artys tów 
Sce n Żydowskich w Łodzi, powołanie do życia Dolnośląskiego 
Teatru Żydowskiego, w skład którego włączono zespół z Dzier
żoniowa. 

VII I 946-IV I 949 - Dolnośląski Te!l tr Żydowski występuje goś
cinnie w niemalże wszystkich miejsi~owościach Dolnego Śląska , 
a także w wie lu miejscowościach Górnego Śląska. 
24 VIII 1946 - J. Gordin , Sierot.ka Chasia, reż. S. Zak. 
2 I IX I 946 - Sz. Alejchem, Te w je Hleczarz, reż . Z. Ifol eśnikow . 

I 2 X I 946 - B. Singela, Masz.ko, reż . Z. Koleśnikom 
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8 XII 1946 - Sz. Alejchem. /{rwaw~ żart, pierwsza premiera Dol
nośląskiego Teatru Żydowskiego podczas Konferencji Działaczy 
Kultury Żydowskiej na Dolnym Śląsku. 
I 1947 - Wojewódzki Ifomitet Żydowski postanawia, że jego naj
ważniejszym zadaniem na nadchodzący rok będzie znalezienie sie
dziby dla Dolnośląskiego Teatru Żµclowskiego. 
l l I l 947 - J. Gordin, Rzeź, reż. S l\iatan. 
15 I 1948 - podczas konferencji vVrocławskicgo TowarZ!JStwa 
Kultur!J i Szluki Wojewódzki Homitet Żydowski uchwala rezolucję 
o buclowi<· gmachu dla Dolnośląskiego Teatru Ż!Jclowskiego. 
1948-1949 - prowadzona jest akcja na rzecz buclow!J teatru. 
23 III 1947 - P. Hirszbejn, Zie lone pola, reż. J. Kurlćnder. 
8 VI 1947 - A. Goldfaden, Dwaj /{(me-Leml, reż. I. Ifamińska. 
IX 1947 - J. B. Priestley, On przssz.edł, reż. J. Walclen. 
14 XI 1947 - J. Gordin, Mirele Efros, reż. I. Kamińska. 
XII 1947 - Z. Kampanejec, I. Noe , Dziś nocą, reż. I. Kamińska. 
VII 1948 - zespół Dolnośląskiego Teatru Żydowskiego otrz!Jmuje 
od Centrali Spółdzielni W!JtwórCZ!JCh „Solidarność" własn!J autobus. 
11 IX 1948 - A. cl' ·ssau, J. Gaw, Głębohie korzenie, reż. J. Jfor
lencler. 
XI l 948 - P. Hirszbejn, Córki kowala, reż. l. Gruclberg-Turkow. 
5 III 1949 - J. Rubinstein, W zajemna miłość, reż. I. Grnclberp,
-Turkow. 
2 IV 1949 - otwarcie nowego gmachu Dolnośląskiego Teatru 
Ż!Jclowskiego prz!J uliqJ Stalingradzkiej 31 (dziś: Świdnickiej 28). 
2 IV 1949 - Sz. Alejchem, Błądzące gwiazd~, reż. Z. Turkow. 
7 IX 1949 - H. Sloves, f{lęsha Hamana, reż. I. Grudberg-Turkow. 
IX 1949 - powraca do kraju Jakub Rotbaum i zacz!Jna pracę 
w Dolnośląskim Teatrze Ż!Jclowskim. 
19 XI 1949 - E. Robles, Wielhie zmaganie (i\fontserrat), reż. 

J. Rotbaum. 
l 949/l 950 - od tego sezonu Paóstwo~e Teatr!J Dramat!Jczne 
we Wrocławiu W!Jnajmują Scenę Kameralną prz!J ulic!J Świdni
ckiej 28. 
25 II 1950 - Sen o Goldfadenie .według tekstów I. Mangera, 
G. Ajbinclera, B. Fenctera. A. Golclfaclena i J. Rotbauma, reż. 

J. Rotbaum. 
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1 I 1950 - na podstawie uchwaf!J rządu Dolnośląski Teatr Żydow
ski oraz Teatr Ż!Jclowski u· Lodzi zostają połączone w Państwow i) 
Teatr Ż!Jclowski im. E. R l{amióskicj; zostają też utrzymane dwa 
autonomiczne zespoł!J, które do roku 1955 bardzo często pracują 
razem. 
18 VI 1950 - Sz. Alejchem, Rodzina Blank, reż. J. Rotbaurn. 
6 III 1951 - Sz. Alejchen 1, Wielka w~.1grana, reż. J. Rotbaum. 
XII 1951 - H. Fast, 30 srebrników, reż. J. Rotba um. 
I l 953 - J. Zonszajn, Hersz e le z Ostropola wg I Gerszensona, reż. 
J. Rotbaum. 
1955 - utworzenie jednego zespołu lt>atralnego, przeniesienie Paó
stwowcgo Teatru Żydowsk iego do \ .Yarszawii. qcl.zie otrz!Jmał sie
dzibę przy uli cy Królewskiej I 3'. 
III l 966 - Prezydium Racl!J Narodowej postanowiło przekazać 

Towarz11stwu Społeczno-Kultura lnemu Żydów w Polsce parce lę 
i zabudowania przyległe do teatru przy ulicy Świdnickiej w użyt 
kowanie wieczyste. 
9 V 1968 - Prezydium Dzielni owe Rad y Narodowej Wrocław Sta
re Miasto rozwiązało umowę o wieczvs tym użytkowaniu bud,1Jn
ków Towarz,1Jstwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Polsce. 
VI 1968 - Rada Narodowa przekazała te n teren Pallstwowym 
Teatrom Dramatycznym. 
1988 - od tego roku Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów 
w Polsce stara się o rekompensatę za odebranu majątek. 
5 XII 1990 - Teatr Polski uw Wrocławiu zostaje wieczvstym użyt
koumikiem parceli. 

Opracowała Anna Nowak 
.,i\otatnik Teatralnu' ' 2009 nr 56<i:7 

Po wojnie, w roku 1946, odrodzi ł się w Lodzi Teatr Żydowski. 
Dyrekcję objął Mojżesz Lipman, a nast ępnie (od grudnia 1947 roku) 
Ida Kamillska. Przedstawienia odbuinalv s i<· początkowo przv 
ul. Jaracza 2, a następnie przy ul. Wi(;'cfowskiego 15. W roku 1950 
powstał w \Varszawie, w wyniku połączenia zespołów tea tralnych 
Wrocławia i Łodzi, Państwowy Teatr Żydowski im. Esterp Rache li 
Hamińskiej, który istnieje do dziś. 

8.'i 
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Po łódzkiej prapremierze 
Parviego 
I 

Tea tr z tuka 
'.'Jiby te ren , zarażony dżumą , omija dramat i poezja polska boles

ną epokę trzech Augustów, „przez piekieł ognie i odmęty na pierś 
narodu jak węże wyplutych " - straszną epokę Targowicy. Nazwi
ska jej twórców - Branickich i Ponińskich - wywołują rumieniec 
wstydu i bólu na twarzy poety, jeśli z konieczności jeden z tych 
cieniów hańby przesunąć musi ukradkiem' przez swoje dzieło . 

A nawet jasne i świetlane postacie Rejtana, Kołłątaja i Staszica, 
nawet postać tak barwna i dramal!:JCzna zarazem, jak ks. Józefa, 
a przede WSZ!:Jstkim spiżouia postać Kościuszki nie znalazły pieWC!:J 
i int erpretatora w poezji i dramacie. Kirnm zasunęła poezja ostat
nie chwile RzeCZ!.Jpospolitej i tylko czasem.rąbka czarnej zasłony 
UCh!.Jli , ab)j CZ)jm prędzej kurtynę niepamięci W t)jm teatrze cza rta 
szczelniej jeszcze ściągnąć . 

Jednym z takich odważnych spojrzeń , rzucon!:JCh w otchłań 
hańby i upokorzenia, jest dramat Zenona Parviego Roh 1794. Poeta 
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przezwyciężył w sobie wstręt do zniesławianego po wieczne czasłJ 
rodu Ponińskich i do wszystkich bolesnych przekleństw dorzucił 
jeszcze jedno - ostatnie: przekleństwo przedstawiciela pariasów 
między ludami, Żyda Berka Joselewicza, pułkownika polskiego. 

Dramat, nawiasem mówiąc pod ogromnl.Jm wpł!.Jweni Wyspiań

skiego pisan!:J, osnuty jest na tle awantury miłosnej Ponińskiego 
z piękną Rachelą, narzeczoną Józefa Joselewicza. Wykradziona 
z domu ojcowskiego, gwałtem zmuszona do miłości ku młodemu 
księciu-generałowi, dostojnej latorośli wielkiego zdrajcy Adama, 
- Rachela wpada w stan zobojętnienia i rozstroju psychicznego . 

Nagłe zjawienie się narzeczonego wraca jej jasność umysłu, 
a Wted!J Cała groza S!JtUaCji Staje przed OCZ!:Jma szlachetnego ofi
cera. Kula szpiega udaremnia .- zdemaskowanie Ponińskiego ; tr -
pion!J wewnętrzm1 gorączką gr!:Jzącej mu sumienie rdzy wstrętu 
do siebie samego, brnie on dalej w błoto zdrad!J. Berek Joselewicz 
zdzie ra zeń maskę w chwili , gdp pod Maciejowicami ważą się losłJ 
ojczyzny, i pogardę swą pluje w twarz jaśnie oświeconego zdrajcy, 
księcia z łaski Katarzyny. Scena ta, kończąca sztukę, zostawia nie
zatarte wrażenie. 

Doskonałym Ponińskim był p. Szarkowski, uwv<latniając jego 
neurastenię i walkę międz!:J pozostałymi resztkami sumienia 
a zbrodniczymi inklinacjami. P. Tadwin był bardzo dobqjm Ber
kiem Joselewiczem, dostojnym i szlucheln!:Jm, dającym upust swej 
pogardzie i świętemu oburzeniu w ostatniej scenie. Miłpm b!:Jł 

p. Olędzki w roli narzeczonego Racheli. Więcej niż dobrze wpwią
zał się ze swojego zadania p. Szosland . TragicznłJ t!:Jp polskiego 
oficera, przeRrywającego w karty z wrogami ostatni klejnot rodzin
ny, w chwili gdy wre ostatni bój o wolność ojcz!JzntJ, stworzpf 
p. Miłosz. Ukazanie się na scenie H.ościuszki (p. Tartakowicz) 
wywołało burzę oklasków, których zresztą nie szczędzono wszyst
kim W!Jkonawcom. Bardzo ładnie grała Rachelę p. Wisnowska; 
szczególnie udała się scena z Ponińskim w trzecim akcie. 

Scen!J zbiorowe wyreżyserowane .b!{ł!:J starannie; nawet na tak 
małej scence wypadł!.J dobrze: Byłob!J pożądane, ab!:J p. Szarkow
ski postarał się o przeniesienie. Berka Joselewicza na większą 
scenę . 

Ew. 
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Teatr i z tuka 
Trudności techniczne, jakie pokonywać musi reż!-Jseria tea tru 

Miniature przy wystawieniu sztuk narodOW!-JCh, są istotnie wiel
kie: mała scenka, widownia długa, wąska a niska, nieakustyczna, 
a cały tea trzyk z przeszłością przyb!:Jtku mocno podkasanej muzy 
nie nadają się do sztuk poważnych . Niemniej należ!-J podnieść dobre 
chęci reżyserii, st<1rającej się repertuar kabaretowy, coraz bardziej 
bankrutując!J , przeplatać od czasu do czasu sztukami patriotµ cz
npmi , z których Berek Joselewic z niedawno cieszył się znacz
nym powodzeniem, a obecnie znóu1 fragment~J Parviego z czasów 
kościuszkowskich wraz z prologiem ści<igają od dni kilku li czną 

publicznośćl Dowodzi to, że reżyseria umie wyczuć usposobienie 
publiczności , żądnej widowisk odzwierciedla:jących stan duchowy 
Polaków z dobv kościuszkowskiej. 

Publiczność pobłażliwa dla usterek technicznych w w1-1stawie 
nie może jednak przebaczyć artystom, że lekceważą sobie najświęt
sze obowiązki, przyczyniając się grą swą w najwyższ!-Jm stopniu 
niedbałą do położenia sztuki, zasługującej przecież w dobie obec
nej na pewien sukces. Artyści grą swa powinni uzupełnić braki 
wystawp, a tymczasem, z wyjątkiem kilku osób, krzpkiem, mają
c;ym oznaczać werwę, szarżą ordynarną, pamięciowo zupełnie nie 
opanowawszy ról, i tę garstkę inteligencji , jaka chciałaby popierać 
teatr w imię idei, zniechęcają do uczęszczania na tego rodzaju 
widowiska. Tylko oboje pp. Szoslandowie, p. Michałowskii, p. Sza-r
kowski i Miłosz umie li uszanować trnd!Jcje sztuki narodowej i auto
ra oraz publiczność, czym złożyli dowód, że są artvsta ml. Nato
miast p. Machalski i p. Łabędzki oraz reszta art!JStów potraktowała 
fragmenty Parviego jak szantan, budząc tam naturalni~ śmiech 
w publicznośc i , a miejscami oburzenie. [„. ] 

W końcu zwracamy uwagę i reż!Jse rii, że dopóki nie zdecyduje 
się wystawiać sz tuk o zakroju poważniejszpm w teatrze Thalia lub 
inn!Jm bardziej odpowiednim gmachu, nie'"może liC Z!JĆ na powo
dzenie . Daremny trud i koszty. 
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Dzisiaj zatem na odpowiednio obsze rnej i wygodnej scenie 
teatru Thalia ujrZ!Jmy znakomitą sztukę historyczną Zenona Pa r
viego pt. Berek Joselewicz; cz,yli Pułkownik wojsk polskich. 

Będzie to rzeczywista uczta art!Jstyczna, bo warunki ceny 
pozwolą reż!Jserii na w!Jprowadzenie i OŻ!JWienie tłumów i wojska , 
jakie w sztuce tej ważną odgr!:JWają rolę . 

Zainteresowanie tym przedstawieniem w mieście całym oCJrom- ' 
ne. Pozostałe LV niewielkiej ilości bilety są jeszcze do n~

0

buc ia 
w kasie teatru . 

4 : 

Jak b!Jło do przewidzenia, wczorajszy Bereh Jose lewicz 
w teatrze Thalia w W!Jkonaniu polskich artystów zjednoczonuch 
pod kierownictwem p. A. Szarkowskiego W!JWarł pod wzg l ędem 

arl!JSl!JCW!Jm jak najlepsze wrażenie . Szerokie ramy sceny tea tru 
Thalia pozwolił!J tym razem w~1paść scenom zbiorowvm nadzwy
czaj efektownie, budząc szczery entuzjazm wśród publiczności. 

Prawic cał!J II akt publiczność W!JSłuchała , stojąc. Wykonawcom 
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na czele z p. Wisnowską i pp. Szarkowskim, Szoslandem, Tartako
wiczem, Tadwinem, Olędzkim i Michałowskim, publiczność zgoto
wała serdeczną owacje:. 

5 

Rola krytyka tego rodzaju widowi~k jest zbyteczna. Przestaje 
on oceniać sztukę, jej wartość wewnętrzną i budowę, a staje się 
zwykł).Jm widzem, zdolnym do uniesień ·pod wrażeniem munduru 
polskiego. 

Krytyk, któr~J w głębi duszy wyhodował sobie szeroki pogląd 
na sztukę teatralną , który wzrósł UJ atmosferze teatru i jego magicz
nego uroku, który rozumie wymagania sceny, nie może zadowolić 
się rolą widza, łatwego do uniesień, do bicia braw na widok czysto 
wzrokowych wrażeń, musi więc znaleźć na sobotni tryptyk specjal
ny kąt widzenia. 

Kąt ten jest o tyle trudny, że zarówno Kościuszko pod Rac
ławicami, jako też Ofiara za ojc.zt:Jznę nre posiadają wybitnych 
zalet scenicznych . . 

Pod względem estetycznym Kościuszko pod Maciejowicami 
wywiera silne wrażenie dzięki pełnej artyzmu grze p. Szarkowskiego 
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oraz starannemu wykonaniu pozostałego zespołu na czele z p. Ste
fanem Szoslandem i Ad. Tartakowiczem. 

S. Bal 

„Nowu Kurier Łódzki" i „Gazela Łódzka '', 1915 (zachowano pisownię or)Jginalu, 
uwspółcześniono interpunkcję i ortografię - red.). 

Te Ir Sztuk • 
T halj a•• (Dsieln li) 

.... 
• f) 

" „ „ 
I'. 

,„. 
' I 

] 
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ZENON PARVI 
22 X li 1868-15 11 I 9 I O 

D ziennikarz i dramatopisarz. L.:żuwał pseuclonimów i krupt on i
mów Gabruel , Ivrap i I . P-vi. Urodził się w Krakowie jako siódme 
z dziewięciorga dzieci zegmmis trza Teoflla i Leontyny z Rogow
skich. Liczne rodzeństwo przpszłego autora Roku I ?94 bpło przy
czyną nie najlepszej sutuacji mat eria lnf'j całej rodzinµ. Całe żµc ie 

Parviego było bezpośrednio zwi<.]zane z osobą jego cio tecznego 
brata Stanisława Wyspia{1sk iego . Przyjaźń kuzµnów, zadzierzgnięta 
w latach dziecięcych. przetrwała do ostatni ch chwil życia wcześ

niej zmarłego W1:1spiaóskiego, a bliskie s tosu nki z nim odcisnęły 
nieza ta rtµ ślad na działalności dziennikarskiej i drarna to risarsk iej 
Parviego. 

Po ukończeniu szkoł!:J realnej Parvi wybrał zawód dziennika
rza , któr!:J do kollca żucia pozostał głównym źródłem jego utrzy
mania. Zadebiutował w ro ku 1891 w czasopiśmie „M!:Jśl", prowa
dząc w nim dzi a ł Hronilw t,ygodniowa. W roku 1893 znalazł s ię 
w redakcji „Nowej Reformy" i o bją ł w niej dział sprawozdawczy 
z życia lokalnego Na s tanowisku tum pozostał do kollca życia, 

choć w międztJczasie bµł korespondent em kilku innych pism. 
Za sprawą W!Jspiaóskiego podjął współpracę z krakowskim 
„ Ż!Jc i em". redagowan!Jm wówczas przez Ludwika Szczepańsk i ego ; 
po jego odejściu w roku 1898 redakcję „Życia" opuścił również 
Parvi. Obaj podj ę li wted ~J próbę znlożenia nowego pisma „Urwisz" 
(dwutimodnik sa tµrµczn o-bele trystvcznLJ; ukazał!J s ię tylko cztery 
numery w roku 1898). Parvi pełnił w nim funkcję redaktora odpo
wiedzia lnego. Ponownie spotkał się ze Szczepańskim w red akcji 
„Ilus tracji Po lskiej" ( 1901 - 1904 ). Parvi pisał też korespondencje 
dla prasie warszawskiej - je!~O Us! ,v krakowskie ukazywały s i ę 

w „Przeglądzie Tygodniowym " do roku 1899, a następnie 

w „Kuri e rze Codziennym " Dotyczuł!-J one przeważnie krakowskich 
W!Jdarzeń kultura lnych , n ajczęściej tea tru i wystaw ma larsk ich . 
W „Przeglądzie T~;godniowym " ( 1894--1 f\99) zamieścił Parvi 
obszerny cykl omówieli obrazów W~JS f)iańsk i ego, eksponowanych 

93 



na wystawach krokowskich , w „Kurierze Codzicnn11rn" zaś recen
zje z premier dramatów swceo ku zµ na z lat l 90 l-1903 

Drugim obok dziennika rstwu nurtem działalnośc i Parviego 
b!:Jła twórczość clramatopisarska. l'tworp pisane w latac h 1895-
- 1909 podzie li ć można na dwie wsnclni cze erup~J Za inspirację 

do powstania pierwszej posłuż!:Jłp autorowi wydarzenia histo
ryczne. Pierwszvrn i próbami tego tµpu b~Jłµ dwie jednoaktówki 
wierszem: llanusia Hrożrd1 s lw (o zamknięciu w roku 189'.l przez 
wojsko rosyjski e kościoła w Krożach na Litwie, co b!:JłO połączone 
z represjami wobec miejscowej ludności) i Marsz, marsz, Dq hrou•
sh i, wvdane łącznic w ~\rakow ic UJ roku 1901 , kilka lat po napisa
niu . Pienusz!:Jm słynnym dramatem Parvieeo b,ył _jednak dopiero 
pięcioaktoUJµ Roh I 194 (Be re h JosdE'wicz.) (Kraków, 1904; na kar
cie tutułowej pierwszego W!Jdania inna forma zapisu -- Be reh JosE'
lowicz). Dzido to , w któr!_-JITl W!:-Jraźne są wpł!:JW!:J W1_-JS[)i ańskiego , 

s tało się jedn!JITl z najpopularniejszych utworów Parviego i często 
było grywane lU teatrach a matorskich . objazdowych i młodzieżo
W!JCh. Praw~Jkona nie Rohu I (9i/ na scenie zawodowej ocl bµło się 
5 czerwca 1915 roku w Teatrze l\owości - Miniature w Łodzi poci 
dµrekcją Al eksa ndra Szarkowsk iego i Stefana Szoslanda. Łodzia

nie po raz pierwszu zobaCZ!-Jli na scenie Tadeusza Kościuszkę 
(w wµkonaniu Adama Tartakowicza), któ rego przµwitali Lrnrzą okla
sków. Wierszowa n!-J dramat Parviego dłu !jo śc iąeał „tłum!J publicz
ności żądnej poważniejszej i pocłnioślejsze_j sztuki", jak stwierdzał 
recenzent .,Nowej Gazetu Lóclzkiej". Często zdarzało się, że prawie 
całego aktu drugiego, w którym ~\ościuszko dokonuje przeglądu 
polskich pułków na Polach Mokotowskich, wt,1sh1chiwano na stoją
co . Po tµm s ukces ie Teatr Nowości-Minia ture przµgotowa ł tq.Jptyk 
patriotvczn!J, którµ tworzułµ Hościuszlw pod 1Wncie;owicami Par
viego (fragme nt z Roku 1791) , Ofiara za ojcz~znę Chrwnowskie
go i Śmierć Hościuszki Kornela Ujejskiego (19 czerwca 191 5) Nie 
t!)lko polskie sceny sięgały po B<1rlw .Jose lewicza , teks t ten rychło 
bowiem przdożono na jid!JSZ i wus1awio110 w łódzkim Teatrze 
Wielkim - dyrektor Morris D. \Vaksman wybrał sztukę Parviego 
na swój benefis IO czerwca 1916 roku , W):-JStępując w roli tutuło
WeJ i angażując stu statystów. Niestety, nic udało si<; u s t a li ć, kto 
UJ jidysz wwec!:-J tOwał rolę Kościuszki. 
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Grupa dru!ja to dramatµ obµcza_jowe . Najbardziej z ni ch znana 
Hnajpa (I\raków. 1903), napisana prozą wespół z Feliksem Kwaś
niewskim, b!-Jło dowodem spor!Jch umiejętności art!:JStyczn):JCh 
autorów, zwłaszcza w sat!)f~JCZl1!J lll r!Jstrnku głóumµch bohaterów. 
Ostrze sztuki wvmierzone bµło przeciw alkoholizmowi. Pierw
sze książkowe wydanie KnaJps przedmową opatrzµła Gabriela 
Zapolska, a graficznie opracował je Wyspiailski , zamieszczając 
ta m reproclukcj~ wµkonan ego przez siebie w rok u 1899 pastelo
wego portre tu Parviego (obecnie w zbiorach Muzeum Llniwer
S!Jtetu Jagiellońs kiego). W roku wyd an ia utwór ten doczeka ł się 

pozytywnie przyjętej przez prasę prapre mie r,y, która od była się 
T eatrach Ludowych 1-\ra kowa i Lwowa . vV latach nas t ę pn!:-Jch 

Knajpa b!-Jła najczęściej gra ną sztuką Pa rviego; jeszcze w roku 
1930 ukazało się wznowie nie _jej tekstu, subwencjonowane przez 
Polską Ligę Antyalkoholową Owa nasl!,' pn e dramatµ obyczajowe 
- Szalar'1ska para i Dwa p.\\J - nit' zostały wydane drukiem , grano 
je jednak często na dcsknch różnych teatrów i przychylnie oceniano. 
Pie rwszy z ni ch. napisan!J w roku 1906 i opart!) na prawdziwych 
W!Jdarzeniach, przedstawiał upadek moralny niepracującego robot
nika, któr!J wchodząc stopniowo na drogę przestępstw. dopuszczał 
s i ę w koil c u zbrodni. Sztuka druga , wodewil powstał)-) w roku 
1909, wymierzona była przeciw nałogowi karciarstwa (dwa psµ 
to w żargonie karcia rzv cl wa aS!-J), a poz)Jtµwną postac i ą, porte
-parole autora , b!Jł u1 niej lit era t lvrap. 

Parvi zmarł w swoim rodzinnpm mieśc i e i został pochowany 
na cmentarzu Rakowieckim . Rodzin):J nie założµł. 

Nn po dslnwie 111.in . hiowa mu m11orsl1l'a .-\ndrz<>ja i\uwukou -,k i e~o z Po/shietJ,o 
S/-ownilw /Ji o_ęrajic~ rll!go, l \\\".Polska ·\kwl ern ia i\'auk. hraków 1980, lhiPió1t· 
1eal ru /H!lshi ego. 1 I\ TPalr polshi 11· lalach l ll90- /9/8. vol 2. Zabór fO.\l!jslu. 
red. Tadeusz Siverl. Pa1"1s1wowe \\'ydaw niclwo i'\auko u•t' , \Varsiauin l')lll\ oraz 
dru[:iegu 1urnu (:'\i -Ż) /Jiblio~rafi1 drurnatu polshie_~o l~li.1-/9J9 Lurlu •ik0 Simona. 

PańslwOLll!J lns1111u1 W ,ll(luumiczy, \\"<1rszuwa 19~~ 
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JAHUB WAKSMAN 
(.l1rni..wl \\";il<-.111a11) 

1866- 1942 

Dyre ktor tea tru , rcżuser , dramntopisa rz i dziennikarz . Urodził 
się w Lublinie i mieszkał tamże przv uli cy Złotej. Charakte ryzo
wał się postawnc1, grubawq wręcz sylwetkę i miał szeroki nos. 
Z reumością uzyskał W!:Jższe w11kształcenie prnwnicze, ponieważ 
nuzvwur10 go olkjalnie „Panem mecenasem" Utrzymywa ł s i ę 

z proumdze nin biura pisania podań , co bvło tradtJCtJjn11m zawodem 
w jq~o rodzinie. Zwiqzonv z Zyclowskim Towarzvstwcm 1VluZ!-JCZ
no-Ute rack im „Hazomir" (Słowik) . zajmującym się propagowani em 
żLJcia kulturalnego w języku jirlvsz. Pisał artukuły do żvdowskie

go dzie nnika „Lubliner Tugblat " i sztuki w jidysz, między inny
mi lV/ath<;> .IV!achabeusz,IJ (1ąo7) Bereh Jose lewic z, dramat hi sto
ryczni-I ze śp iewami w czterech ak tac h, ukazał si\ w \Varszawie 
w S<'rii „Tea tr-bibliuotek" w roku 1909 lub 1910. Niektóre te ksty 
dm ma tów Waksman tłurnacą1ł z polski ego na jidusz lub prze rab i a ł , 

na przykład trzyaktową opere tkę Franza Lehara Fwa (dziewcz,y
na z Jabr~hi) ( 1912). 

Znali Waksmana wszvscy najw i ęks i aktorzy żydowscy z W a r
szawy (między innymi Estera Rache la Ka mińska czy Zygmunt Tur
kow) , którzy występowali w Lublinie w W!-Jna.1mowanym od Romu
alda Makowskiego Starym Tea trze , ówcześnie funkcjonującym pod 
nazwą kinoteatr Panteon . Staromiejski Pant eon u zbiegu uli c Do mi
nika ński ej i Jezuickiej , określantJ nawet mia nem „teatru ż!Jdow

skiego", ni e d!Jsponował własnnm zespo łem aktorskim. Wa ksman 
b1:1ł długo l e tnim kierownikiem wustępująqich tam amato rs ki c h 
trup żydowskich i rcż1iserem uJi c kszośc i wystawianych tam sz tuk . 
Z racji funkcji w Panteonie lube lscy Żydzi w11m1iślili mu pse udon im 
„Direk tesz i" - „Dprektorek " W czasie okupncji austro-węg ie rsk i e j 

próbowa ł uzyskać od władz zgodę na utworzenie w Panteonie 
stałego tea tru dramat1:1cznego z język i em „żydowsko-niemieckim ", 

jak wówczas określano jidysz, a le ni e udało się zrealizować tego 
zamysłu aż do pierwszych la t nif'podlcgłośc i. \V kores ponde ncji 
z władzami a ustriackimi t!}tułował s i ę dprektorem „Niemiec ko-
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-Żydowskiego Teatru Rusałka " Repertuar trup 
prowadzonµch przez Waksmana buł typOW!-J dla 
tego rodzaju zespołów. Dominowałµ rzeczy lek 
kie , komedie , farsy, wyjątki z oper , trafia ły si ę 

też mniej lub bardziej a ktualne „sensacje" Zespół 
grał w tym czasie między inn!Jrni /Vlalwinhę , 

Pięhną Be rt ę i Zazdrosną hobietę, a wµkonanie 
„zdradzało pewie n ansambl i staranność". Waks
man reżyserowa ł jednak też sztuki poważniejsze, 

na przykład wielkim sukcesem frekwe ncyjnym 
w roku 1916 była inscenizacja RodzinclJ Hirsza 
Dawida Nombe rga. „Direkteszi" prowadził rów
nież wysoko oceniany kabaret ż!Jdowski 

\Vaksman do końca życia pozostał kawaJerem . 
.lego największą zasługą był fakt , że przyczy nił 

się do pows ta nia tea tru żydowskiego w Lubli
nie. Krążą dwie wersje okoliczności jego śmierci : 

jedna mówi , że zmarł śmiercią naturalną w get
cie lubelskim, druga zaś, że w czasie likwidac ji 
getta w Lublinie w marcu 1942 roku zastrzelił 
go esesman na uli cy. \Vaksman został pochowa
ny na Nowym Cmentarzu Żydowskim przy uli cy 
Walecznych, a le jego grób się nie zachował , gdyż 

cmentarz zniszczono po likwidacji getta. 

:\a pods1au1ie 111 in drup,ieco tomu (i\/-Z) !Jib/1ugmfli drama- :o 
I u po Isk ie.go I 165- l 'J:J'I Ludwika Simona, Pańs1wou 1y lnsty - ,ę: 
tul \·V~idawni cąJ. W arszawa 1972, oraz malC'riałów ze strony ~ 
WUJUl.lnn.lublin .p l. -~ 

" o 
il 
,'2 

Po drugiej wojnie Ś Luia towej żaden dramat Parvie- ~ 
" go ani Waksma na nie był a ż do teraz wystawiany ą-

na polskich scenach . ~· ,,_ 
.2: 
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zastępca dvrektora naczelnego: R1 '.\11G1usz L!.Nczrn, dwektor 
ds. finansow1:1ch - główna księgowa: JAUWIGA ZGHZEB;'\JICKA, kierow
nik literacki: P1un1 Ruu7.KI, sekretarz literacki: JAROSŁAW MINALTO, 
cz1:1nne poniedziałki: KASIA M .\.IEWSK.\ , kierownik działu marketingu: 
HAN:'v,\ FRAi\'ImWSKA, edukacja teatralna: MARTA Ktż~ll . \K, ALEKSANDRA 
DzwRA (urlop w1:1chowawcz1:1), główn1:1 Ę; pecjalista ds. organizacji 
prac1:1 artyst1:1cznej: AI.EliSANDER RuDKO\\'SKI, specjalista ds. impresa
riatu: EWA StwEI , specjalista ds. organizacji wyjazdów zagranicz
nvch: K\TARZY:\1\ MARl\O\\'ICZ, grafika i stronµ internetowe: N.\T.\l.L\ 

K\RANOW, MtCHAt M,\TOSZW, PtuTH SARAMA, asµstentka dyrektora: 
A,'<NA Wo.1<:1F.C:HOWSh,\, sekretariat: EwA Ko1.ł.OWSK\, główny spe
cjalista ds. kadr: JOLANTA KLil'R , specjalista ds. zamóu;ieil publicz
nycFi: A NNA Kozim„ radca prawn1:1: -' EtCE!'\I.\ FR.\.'<IECZEK, archiwum 
i biblioteka: ELżBIETA MM.ECKA , kierownik działu administracyjnego: 
T\Df'l.SZ TwonEI\, kierownik działu technicznego:· A:->DRZEJ FllJTEK, 
zastępca kierownika działu technicznego ds. produkcji kostiumów 
i obsługi sccn;y: .IADWICA Z1E~11i\s1 A, kostiumy i rekwizyt;y : KRZYSZ
TOF Ctrnorn1, specjalista ds. technicznych: J.\CEK Ct~11cK1, kierownik 
sekcji garderobian1:1ch: ANNA Dowsz, zaopatrzenie: MAHF.K KuRC, 
główn~J brygadier scen Teatru Polskiego: AnAM BuHAC7J2K, brygadier 
Sceny Kameralnej: )VIARrn STAPhll'.\\lll.Z, brygadier Sceny na Świe
bodzkim: \ln:c7YSI„\\\ P\SK \, inspektor widowni Sceny im. Jerze
go Grzegorzewskiego: J(>ZEF 0<.0'lOWSKI, inspektor widowni Scen;y 
Kameralnej: BEATA KuRZYCA, inspektor widowni Sceny na Świebodz
kim: M.\Hl.ENA ZA.1:\C 
kierownicy pracowni: 
krawieckiej damskiej: Ew.\ ZDA;\l[Wl .z, krawieckiej męskiej: GRZE
GORZ RACAN, perukarskiej: MATF.11sz STĘPNIAK~ szewskiej: JrnzY P01v.Y
czrn, modelatorskiej i malarskiej: PIOTR DYBNER, stolarskiej: ToM1\SZ 
JASZCZY!\'s111, tapicerskiej: JFRZY RACA:\ , ślusarskiej: LrszEK NOWAK, 
elektroakustycznej: Tm1Asz ZABORSKI, elektrotechnicznej: DARillSI. 
BARTOŁD 

-, 

specjalista ds. public relations: K1i'\GA \Vow-::-:n .'l -Św1ERK 
tel. kom. ( +48) 502 52 29 77 
k inga . wo loszyn@tea trpolski. wroc. pl 
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Scena im. Jerzego Grzegorzewskiego 
ul. Zapolskiej 3, 50-032 Wrocław 
centrala - tel. (71) 316 07 OO 
sekretariat - tel. (71) 316 07 O 1- 02 
faks (71) 316 07 03 
kasa - teł. (71) 316 07 80 
sekretariat@teatrpolski.wroc.pl : 
www.teatrpolski.wroc.pl 

Scena l\ameralna 
ul. Świdnicka 28 
tel. (71) 316 07 52 

Scena na. Świebodzkim 
pl. Orląt Lwowskich 20c 
tel. (71) 341 29 54 

kasy biletowe czynne od wtorku do soboty w godzinach: 
11:00-14:00 i 15:00- 19:00 
w niedziele i święta dyżury kasowe dwie godziny przed spekta-
klem 1 

kasa biletowa Sceny na Świebqdzkim czynna tylko dwie godzin!J 
przed spektaklem 

informacje o repertuarze i rezerwacja biletów: dział marketingu 
CZ!Jnny od poniedziałku do piątku w godzinach 1):00- 17:00 
tel. (71) 316 07 77- 78 ..._ 
e-mail: marketing@teatrpols ki.wroc)>I 

bilety@teatrpolski. wroc. pl 
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oq~anizatorami Teatru Polskiego we \Vrocławiu są: 

Ministerstwo Ifoltury i Dziedzictwa Narodowego 

Ministerstwo 
Kultury 
I Dziedzictwa 
Narodowego. 

Samorząd Województwa Dolnośląskiego . 
I 

teatr jest członkiem 'nii Polskich Teatrów 

• koncepcja programu - Tmt\SZ ŚPIEWAK 
redakcja programu - JAROSłAW M1NAŁTO, Ptcrrn R t1nzt11 

opracowanie graficzne programu i projekt plakatów - M1u-1AŁ 

M A'l'OSZKO 

zdjęcia - K ATA RZYNA l\'1AToszKo, M1C11Ał. KADELA, BARTOSZ MAZ, JERZY 

\i\' Aw rnrn, J ERZY ZARAWSKI, Muzeum Literatur!:J im. A. Mickiewicza 
w ·warszawie , Muzeum Miejskie Wrocławia , Muzeum Narodowe 
we Wrocławiu, Telewizja Polska, lJIP 

RADIO 
WROCł-.AW 

dla'ftudenta.PI onetpl 
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