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Związki Żydów z Wielkopolską 
mają bardzo dawną metrykę

W niektórych publikacjach z XIX i początków XX w. znaleźć można nawet 
informację, że zgody na ich osiedleni e się w państwie Polan miał udzielić 
już na początku X w. książę Leszek, legendarny dziad Mieszka I1. Chociaż 
są to tylko niepoświadczone źródłowo „dzieje bajeczne”, to Żydzi z pewno-
ścią mieszkali w Wielkopolsce od wczesnego średniowiecza. Świadczą o tym 
choćby unikatowe monety z hebrajskimi napisami bite w drugiej połowie XII 
i początkach XIII w. (za panowania księcia Mieszka III Starego) w Kaliszu 
i Gnieźnie. Wkrótce też zaczęły tu powstawać pierwsze gminy. Najwcze-
śniejsze wzmianki, sięgające 1287 r., dotyczą istnienia gminy żydowskiej 
w Kaliszu. Nieco później Żydzi zaczęli się też osiedlać w innych lokowanych 
wówczas w Wielkopolsce miastach: Poznaniu, Koninie, Pyzdrach. Do począt-
ków XVI w. poświadczone jest istnienie 25 skupisk ludności wyznania mojże-
szowego w miastach wielkopolskich2. Z czasem do rangi największych i naj-
znamienitszych gmin żydowskich, nie tylko w Wielkopolsce, urosły Poznań, 
Kalisz i Leszno.

Tutejsi Żydzi – podobnie jak w innych częściach kraju – trudnili się przede 
wszystkim handlem, obrotem pieniędzmi, różnego rodzaju dzierżawami 
(głównie ceł i myt oraz gorzelni i karczem), a także, co stanowiło polską 
specyfikę, rzemiosłem, zwłaszcza związanym z obrzędowymi wymaganiami 
judaizmu (rzeźnictwem, piekarstwem, kuśnierstwem, czapnictwem i kra-
wiectwem). Jako przydatni specjaliści od początku cieszyli się daleko idącymi 
swobodami i książęcą opieką. Już w 1264 r. książę wielkopolski Bolesław Po-

1 Zob. np. A. Heppner, I. Herzberg, Aus Vergangenheit und Gegenwart der Juden und der 
jüdischen Gemeinden in den Posener Landen, Koschmin–Bromberg 1904-1929, s. 15.

2 Z. Guldon, J. Wijaczka, Osadnictwo żydowskie w województwach poznańskim i kaliskim 
w XVI-XVII wieku, „Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego w Polsce” 1992 nr 2-3 (162-
163), s. 66-69.
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bożny nadał tutejszym Żydom przywilej – tzw. statut kaliski – zapewniający 
im szczególny status. Na jego mocy ludność żydowska uzyskała autonomię 
dla swoich gmin, została wyjęta spod sądownictwa miejskiego i kasztelań-
skiego i poddana bezpośrednio sądownictwu książęcemu. Przywilej zagwa-
rantował też Żydom bezpieczeństwo, ochronę mienia, wolność praktyk reli-
gijnych oraz swobodny handel i prawo prowadzenia operacji kredytowych3. 
Nie był to akt oryginalny, albowiem w Europie środkowej dość powszech-
nie wystawiano wtedy podobne przywileje, ale jego doniosłość polegała na 
tym, że w następnym stuleciu stał się on podstawą polskiego prawodawstwa 
w sprawach żydowskich (później także litewskiego) obowiązującego w zasa-
dzie aż do rozbiorów.

Ukoronowaniem autonomii i samorządności żydowskiej w Rzeczypospoli-
tej stało się powołanie do życia przez Stefana Batorego w 1579 r. centralnej 
reprezentacji Żydów, która miała odpowiadać za sprawne ściąganie wprowa-
dzonego dla nich w połowie XVI w. podatku pogłównego. Ukonstytuowanie 
się tej instytucji, zwanej Sejmem Czterech Ziem (po hebrajsku Waad Arba 
Aracot), nastąpiło w 1581 r. Obok Wielkopolski swą reprezentację miały tam 
gminy z Małopolski, Rusi i Litwy. Z czasem na posiedzeniach rozpatrywano 
już nie tylko sprawy fiskalne, lecz również inne żywotne kwestie dotyczące 
społeczności żydowskiej w Rzeczypospolitej. Tym sposobem ukształtowała 
się na ziemiach polskich – nie mająca odpowiednika w żadnym innym kraju – 
hierarchiczna struktura samorządu żydowskiego, na której najniższym szcze-
blu znajdowała się gmina (kahał), następnie okręgi, ziemstwa, a na szczycie 
Sejm Czterech Ziem. Centralna reprezentacja Żydów została zlikwidowana 
dopiero w 1764 r.

Trzeba wszakże zauważyć, że wraz z postępującą decentralizacją państwa 
polskiego położenie prawne ludności żydowskiej, również w Wielkopolsce, 

3 Zob. H. Zaremska, Początki żydowskiej obecności i osadnictwa na ziemiach polskich (X-
-XV w.), w: Atlas historii Żydów polskich, pod red. W. Sienkiewicza, Warszawa 2010, s. 37-38.
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W dzień Sabbatu 
(litografia na podstawie obrazu Maurycego Gottlieba)
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zaczęło się różnicować. W wielu miastach, szczególnie szlacheckich, Żydzi 
mogli się osiedlać bez ograniczeń oraz uprawiać handel i rzemiosło. Niekiedy 
dopuszczano ich nawet do obywatelstwa miejskiego, choć bez prawa ubie-
gania się o urzędy. Istniały jednak miasta, w których Żydzi mogli zamieszki-
wać tylko w określonych dzielnicach, zwanych gettami, oraz takie, w których 
na mocy przywilejów de non tolerandis Judaeis nie mogli mieszkać wcale. 
Z miast wielkopolskich taki przywilej uzyskały m.in. Międzyrzecz i Poniec. 
W czasach Rzeczypospolitej ludność żydowska cieszyła się więc daleko idący-
mi swobodami, ale tworzyła rodzaj społeczeństwa „równoległego”, żyjącego 
we własnym, zamkniętym świecie. Jej kontakty z chrześcijanami ograniczały 
się zaś w zasadzie tylko do płaszczyzny gospodarczej.

Szacuje się, że pod koniec XVIII w. w Wielkopolsce mieszkało już około 
40-45 tys. Żydów4, co stanowiło prawie 6% populacji i nie odbiegało zbytnio 
od średniej dla całego kraju. Proporcje te miały się zmienić dopiero w póź-
niejszym okresie.

Mimo tak ważnej roli, jaką Żydzi odgrywali w dziejach Wielkopolski, jesz-
cze do niedawna nie budzili oni szczególnego zainteresowania historyków. 
Dotyczy to szczególnie polskich badaczy, którzy przez długie dziesięciolecia 
po II wojnie światowej pomijali, a przynajmniej marginalizowali problematy-
kę żydowską. Na dobrą sprawę dopiero od początku lat dziewięćdziesiątych 
ubiegłego stulecia, głównie za sprawą młodszych historyków, liczba publika-
cji poświęconych przeszłości Żydów w Wielkopolsce zaczęła systematycznie 
wzrastać. Powstała wtedy pierwsza polska praca o pewnych ambicjach prze-
krojowych5, kilka monografii gmin, ukazały się trzy monograficzne numery 
„Kroniki Miasta Poznania” na ten temat (1992, 2006, 2009), a w Ostrowie 
Wielkopolskim dwa tomy specjalistycznego pisma „Ostrowskie Studia Juda-

4 S. Kemlein, Żydzi w Wielkim Księstwie Poznańskim 1815-1848. Przeobrażenia w łonie 
żydostwa polskiego pod panowaniem pruskim, Poznań 2001, s. 38.

5 Żydzi w Wielkopolsce na przestrzeni dziejów, pod red. J. Topolskiego i K. Modelskiego, 
Poznań 1995 (drugie wydanie 1999).
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istyczne/Studia Iudaica Ostroviensia”. Mimo tych niewątpliwych osiągnięć 
ciągle daleko nam do wypełnienia poważnych luk w obrazie dziejów ludności 
żydowskiej w Wielkopolsce. Stosunkowo mało wiemy o sytuacji tutejszych 
Żydów tuż przed wybuchem II wojny światowej, a zwłaszcza o ich losach 
podczas okupacji niemieckiej. Szczególnie odczuwalny jest brak literatury 
wspomnieniowej z tego okresu, która dla dzisiejszych badaczy, nie tylko hi-
storyków, stała się bardzo ważnym źródłem. Dlatego też z dużym zadowo-
leniem przyjąłem inicjatywę pana doktora Mirosława Słowińskiego wydania 
drukiem „historii mówionej” pochodzących z Wielkopolski Teofili (Toshy) 
i Leona Jedwab. Cieszę się, że do swego pomysłu udało mu się również zjed-
nać Wydawnictwo Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji 
Kultury w Poznaniu.

Autorzy relacji, o czym wspomniał już w przedmowie Mirosław Słowiń-
ski, mieszkają dziś w Melbourne w Australii, gdzie osiedlili się po II wojnie 
światowej. Tam się poznali i pobrali. Oboje pochodzą wszakże z Wielkopolski. 
Leon Jedwab urodził się w 1923 r. w Zagórowie, gdzie spędził dzieciństwo 
i wczesną młodość. Gdy wybuchła II wojna światowa miał zaledwie 16 lat. 
Od września 1940 r. przebywał w kilku obozach pracy, m.in. w Pakości i Jaksi-
cach koło Inowrocławia. We wrześniu 1943 r. znalazł się w obozie koncentra-
cyjnym Auschwitz-Birkenau, a po pewnym czasie w jego podobozie w Jaworz-
nie, gdzie pracował w kopalni węgla. W zimie 1945 r. uczestniczył w tzw. 
marszu śmierci, czyli ewakuacji więźniów z obozu w Jaworznie w głąb Nie-
miec. Piesza wędrówka w mrozie wiodła go poprzez obozy koncentracyjne 
Blechhammer i Gross-Rosen do obozu koncentracyjnego w Buchenwaldzie. 
Po wyzwoleniu tegoż obozu przez armię amerykańską Leon Jedwab znalazł 
się w obozie dla przesiedleńców, tzw. dipisów (od angielskiego Displaced Per-
sons), skąd w celu podreperowania zdrowia trafił do Szwecji. W 1946 r. wyje-
chał do Australii, by połączyć się z mieszkającym tam ojcem i dwoma braćmi.

Małżonka Leona Jedwabia, Teofila (Tosha) z domu Płocka, urodziła się 
w 1932 r. w Poznaniu. Po wybuchu wojny wraz z rodzicami wyjechała do 
Zagórowa, a stamtąd po kilku miesiącach do Łodzi. Prawdopodobnie na po-
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czątku 1940 r. wraz z całą rodziną trafiła do Warszawy, by wkrótce znaleźć 
się w tamtejszym getcie. Gdy w 1943 r. wybuchło tam powstanie, matka 
uciekła z nią na aryjską stronę. Teofila Jedwab zamieszkała u polskiej rodziny 
pod Warszawą, gdzie doczekała końca wojny. W 1946 r., po krótkim pobycie 
w Łodzi, wyjechała z matką do Szwecji, skąd dwa lata później wyemigrowały 
do Australii.

Małżeństwo Jedwab pochodzi więc z dwóch różnych części Wielkopolski, 
które po 1815 r. na mocy decyzji kongresu wiedeńskiego znalazły się w róż-
nych organizmach państwowych – Prusach i Rosji, co na lata zadecydowało 
o ich odmiennych drogach rozwojowych. Zupełnie inaczej potoczyły się też 
losy mieszkających tam Żydów. Ponadto Poznań i Zagórów to gminy o całkiem 
innej tradycji. Poznań – jak już wspomniałem – należał do najstarszych gmin 
wielkopolskich. Pierwsze wzmianki źródłowe o mieszkających tu Żydach po-
chodzą już z XIV w. Wedle tradycji w 1360 lub 1367 r. wzniesiono w mie-
ście synagogę, z 1438 r. pochodzi natomiast najstarsza zachowana informacja 
o istniejącym tu cmentarzu żydowskim6. W następnych stuleciach poznańska 
gmina, na co zwracałem uwagę już wyżej, należała do największych i najzna-
mienitszych w całej Rzeczypospolitej. W 1676 r. w Poznaniu mieszkało już 
przeszło 900 Żydów, co stanowiło mniej więcej trzecią część populacji mia-
sta. Więcej Izraelitów w całej Koronie liczyły wtedy jedynie podkrakowski 
Kazimierz i Lwów7. Poznań urósł też z czasem do rangi jednego z ważniej-
szych centrów duchowych judaizmu, nie tylko w Polsce, ale i w Europie.

Gdy w 1793 r., wskutek II rozbioru Polski, gród Przemysława przeszedł 
w ręce Prus, mieszkało tu już przeszło 2300 wyznawców religii mojżeszowej, 
którzy, tak jak wcześniej, trudnili się głównie handlem i rzemiosłem. Wła-
dze pruskie dążyły do poddania ludności żydowskiej jak najściślejszej kontroli 
państwa. W 1797 r. król pruski Fryderyk Wilhelm II wydał Statut Generalny 

6 R. Witkowski, Kalendarium dziejów poznańskiej gminy żydowskiej, „Kronika Miasta Pozna-
nia” 2009 nr 1, s. 285-286.

7 Z. Guldon, J. Wijaczka, Osadnictwo żydowskie, s. 75, 77.
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dla Żydów Prus Południowych i Nowowschodnich, czyli ziem polskich zaanek-
towanych w wyniku II i III rozbioru, który regulował ich położenie prawne 
w nowych prowincjach. Wprawdzie Izraelici uzyskali status protegowanych, 
a więc cieszyli się opieką państwa, ale jednocześnie nałożono na nich sze-
reg ograniczeń, zwłaszcza natury gospodarczej (np. zakazano wtedy bardzo 
wśród nich rozpowszechnionego handlu domokrążnego). Żydzi podlegali od-
tąd ogólnej, czyli świeckiej, jurysdykcji, gminy poddano kontroli administracji 
państwowej, a ich samorząd ograniczono wyłącznie do spraw religijnych. Tym 
sposobem odebrano im autonomię, którą cieszyli się w Rzeczypospolitej. Po-
litykę integracji Żydów ze społeczeństwem chrześcijańskim władze pruskie 
kontynuowały z powodzeniem również w późniejszych latach.

Dopiero w tym momencie dziejowym, czyli po zajęciu Wielkopolski przez 
Prusy, na mapie skupisk żydowskich pojawił się Zagórów. Wcześniej w mia-
steczku tym, które od momentu lokacji w 1407 r. było własnością klasztoru 
cystersów w Lądzie, Żydzi, podobnie jak w większości dóbr kościelnych, nie 
mogli się osiedlać na stałe8. Wprawdzie w niektórych opracowaniach poja-
wiają się informacje, że początki tamtejszej gminy izraelickiej sięgają 1750 
r.9, ale nie znajduje to oparcia w źródłach. Jak wynika z pruskiej indagandy, 
czyli rodzaju ankiety na temat stanu miast pozyskanych przez Prusy w 1793 
r., w Zagórowie mieszkali wówczas wyłącznie katolicy10. Wprawdzie po kon-
fiskacie majątku cystersów miasto przeszło w 1797 r. w ręce prywatne (stało 
się własnością księcia Friedricha Ludwiga Hohenlohe-Ingelfingen), ale – jak 
ustalił Walther Maas – w 1800 r. wśród jego mieszkańców nadal nie było 
Żydów11. Prawdopodobnie pojawili się w Zagórowie dopiero po wydaniu 

 8 J. Stępień, Zagórów. Szkic do dziejów miasta, Zagórów 1993, s. 95.
 9 Zob. np. M. Słowiński, Zagórów. Album miasta 1407-2007, Warszawa 2007, s. 19.
10 J. Wąsicki, Opisy miast polskich z lat 1793-1794, cz. 2, Poznań 1962, s. 886.
11 W. Maas, Von der Provinz Südpreußen zum Reichsgau Wartheland. Beiträge zur Land-

schaftsentwicklung in den letzten 150 Jahren in den Ostteilen der Reichsgaue Wartheland und 
Westpreußen, Leipzig 1942, s. 148.
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w Prusach Południowych w 1802 r. rozkazu gabinetowego znoszącego istnie-
jące jeszcze przywileje de non tolerandis Judaeis. Wiemy w każdym razie, że 
podczas spisu ludności w 1808 r. w miasteczku mieszkało już 21 Żydów, co 
stanowiło 2,5% populacji12. W porównaniu z Poznaniem była to więc gmina 
młoda, na mapie Wielkopolski peryferyjna i w owym czasie dużo mniej licz-
na. Dość powiedzieć, że w tym samym roku w grodzie Przemysła mieszkało 
już 3729 wyznawców religii mojżeszowej, którzy stanowili więcej niż piątą 
część ludności13.

Ale to były już czasy Księstwa Warszawskiego – państwa utworzonego 
w 1807 r. po pokoju w Tylży przez cesarza Napoleona, w którego granicach 
znalazła się prawie cała Wielkopolska. Położenie ludności żydowskiej nie ule-
gło wtedy większym zmianom, chociaż początkowo co światlejsi jej przed-
stawiciele mieli nadzieję, że dzięki Napoleonowi uda się przełamać wiekową 
izolację Żydów i uzyskać dla nich równouprawnienie. I rzeczywiście nadana 
Księstwu przez cesarza w 1807 r. konstytucja wprowadzała zasadę równości 
wszystkich obywateli wobec prawa. Jednak już w następnym roku w stosun-
ku do Żydów jej obowiązywanie zawieszono na dziesięć lat, argumentując, 
że muszą się oni najpierw „ucywilizować”. Nim owo moratorium wygasło, 
Księstwo przestało istnieć.

Po kongresie wiedeńskim – jak już wspomniałem – losy Żydów poznań-
skich i zagórowskich potoczyły się odmiennymi ścieżkami. Poznań wrócił 
pod berło pruskie, zostając stolicą nowo utworzonego Wielkiego Księstwa 
Poznańskiego. Liczba mieszkających w mieście Żydów sięgała już wtedy 
prawie 4,5 tys. i rosła systematycznie aż do początku lat sześćdziesiątych 
XIX w., kiedy osiągnęła apogeum (prawie 8 tys.). Stanowiło to przez cały ten 

12 H. Grossman, Struktura społeczna i gospodarcza Księstwa Warszawskiego na podstawie 
spisów ludności 1808 i 1810 r., „Kwartalnik Statystyczny” t. 2 (1925) z. 1, s. 92.

13 B. Wasiutyński, Ludność żydowska w Polsce w wiekach XIX i XX. Studjum statystyczne, 
Warszawa 1930, s. 166.

Dwa życia.indd   28Dwa życia.indd   28 2012-07-11   14:55:202012-07-11   14:55:20



29

Wstęp

czas mniej więcej 20% populacji14. Warto przy okazji zauważyć, że w niektó-
rych miasteczkach Poznańskiego – podobnie jak na Kresach czy w Galicji 
Wschodniej – jeszcze w połowie XIX stulecia ludność żydowska stanowiła 
większość mieszkańców, np. w Rogowie (64%), Fordonie (62%) czy Kępnie 
(56%)15. Dopiero potem zarówno w Poznaniu, jak i w całym Księstwie, wsku-
tek wzrastającej emigracji (głównie do Berlina i Wrocławia oraz do Stanów 
Zjednoczonych) liczba Żydów zaczęła systematycznie spadać. Jeszcze przed 
I wojną światową w stolicy Wielkopolski mieszkało jednak blisko 6 tys. Ży-
dów, co stanowiło 3,6% populacji16.

Po utworzeniu Wielkiego Księstwa Poznańskiego sytuacja prawna Żydów 
powróciła do stanu sprzed 1807 r. Zmiany nastąpiły dopiero w 1833 r., kiedy 
to Eduard Flottwell, ówczesny naczelny prezes prowincji, wydał Tymczasowe 
zarządzenie względem żydostwa w Wielkim Księstwie Poznańskim, na mocy 
którego ludność żydowska podzielona została na dwie kategorie – naturali-
zowanych i tolerowanych. Warunki ubiegania się o naturalizację były dość 
surowe: należało porzucić tradycyjny strój żydowski, zadeklarować używanie 
w życiu publicznym języka niemieckiego, przyjąć stałe nazwiska oraz – co 
najważniejsze – posiadać nieruchomości o wartości przynajmniej 2 tys. tala-
rów lub kapitał w wysokości przynajmniej 5 tys. talarów. W zamian za to Ży-
dzi naturalizowani mogli swobodnie wybierać zajęcie i miejsce zamieszkania 
na terenie prowincji, kupować nieruchomości oraz korzystać z pełni praw 
cywilnych, chociaż w Poznaniu musieli czekać jeszcze kilka lat zanim zostali 
dopuszczeni do prawa miejskiego. Nadal nie mogli też sprawować urzędów 
państwowych, kierować magistratem oraz kandydować do sejmu prowincjo-
nalnego i sejmików powiatowych. Położenie Żydów tolerowanych w zasadzie 
się nie zmieniło, nadal nie mieli prawie żadnych praw. Wspomniane wyżej 

14 M. Kędelski, Stosunki ludnościowe w latach 1815-1918, w: Dzieje Poznania 1793-1918, 
pod red. J. Topolskiego i L. Trzeciakowskiego, Warszawa–Poznań 1994, s. 229.

15 S. Kemlein, Żydzi w Wielkim Księstwie Poznańskim, s. 414-416.
16 M. Kędelski, Stosunki ludnościowe, s. 229.
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Szabat w małym miasteczku 
(rysunek Henryka Pillatiego) 
– prawdopodobnie Wiśnicz 
w 1876 r.

zarządzenie dawało zatem ograniczone prawa tylko najzamożniejszym przed-
stawicielom ludności żydowskiej i stanowiło dopiero wstęp do pełnej eman-
cypacji. Do 1848 r. w Wielkim Księstwie Poznańskim status naturalizowa-
nych udało się uzyskać mniej więcej jednej czwartej Żydów.

Dalsze zmiany nastąpiły w latach czterdziestych XIX w. W 1845 r., wraz 
z wprowadzeniem w Prusach wolności przemysłowej, wszyscy Żydzi w Po-
znańskiem, a więc też tolerowani, mogli wreszcie swobodnie wybierać profe-
sję. W tym samym roku objęci zostali również powszechną służbą wojskową. 
W 1847 r. Żydzi naturalizowani otrzymali takie same prawa, jak ich współ-
wyznawcy w innych prowincjach pruskich. Rok później, wskutek wydarzeń 
Wiosny Ludów, król pruski Fryderyk Wilhelm IV ogłosił 5 grudnia konstytu-
cję, która stanowiła, iż wszyscy mieszkańcy Prus stali się równi wobec prawa. 
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Formalnie kończyło to proces emancypacji Żydów w Wielkim Księstwie Po-
znańskim. W styczniu 1850 r. konstytucja pruska została wszelako zmieniona 
i choć nadal obowiązywała wspomniana wyżej zasada, w jednym z artykułów 
stwierdzano, że religia (w domyśle religia chrześcijańska) stanowi podstawę 
instytucji państwa. Odsuwało to Żydów od wyższych stanowisk w administra-
cji państwowej, sądownictwie, armii i na uniwersytetach. Dopiero specjalna 
ustawa Związku Północnoniemieckiego, który był etapem na drodze do peł-
nego zjednoczenia Niemiec, z 3 lipca 1869 r. zniosła wszelkie ograniczenia 
w tym względzie. Stanowiło to zarazem prawne zamknięcie procesu eman-
cypacji pruskich, a tym samym także poznańskich Żydów. Trzeba wszakże 
zaznaczyć, że w praktyce zarówno w Poznańskiem, jak i w całych Niemczech 
nadal stosowano wobec ludności żydowskiej różne formy wykluczenia17.

Wbrew stereotypom Żydów w Poznańskiem cechowało w XIX w. spore 
zróżnicowanie społeczno-ekonomiczne. Po rozbiorach – podobnie jak wcze-
śniej – zdecydowana większość z nich parała się drobnym handlem, kredy-
tem, faktorstwem i rzemiosłem. W wyniku emancypacji i modernizacji ich 
pozycja gospodarcza systematycznie jednak rosła. Podnosił się też poziom 
wykształcenia ludności żydowskiej. W konsekwencji, zwłaszcza w Poznaniu, 
następował stopniowy odpływ Żydów z handlu i rzemiosła do przemysłu, 
urzędów i wolnych zawodów (spory odsetek stanowili adwokaci i lekarze), 
ale jednocześnie rosła wśród nich liczba pracowników najemnych.

Społeczność żydowska w Poznańskiem była również zróżnicowana pod 
względem religijnym. Zarówno w Poznaniu, jak i w całej prowincji znajdowa-
li się i wyznawcy judaizmu ortodoksyjnego, i reformowanego. Geneza tego 
ostatniego wiąże się ściśle z żydowskim oświeceniem, zwanym po hebrajsku 
haskala. Za jego twórcę uchodzi berliński filozof i pisarz Moses Mendelssohn 
(1729-1786). Wraz ze swymi stronnikami, zwanymi z hebrajska maskilami 

17 Więcej o kwestii prawnej emancypacji Żydów w Poznańskiem: S. Kemlein, Żydzi w Wiel-
kim Księstwie Poznańskim, s. 109 i n.
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(myślącymi, oświeconymi), wierzył on, że Żydzi dzięki zmianie obyczajów oraz 
reformom w dziedzinie oświaty potrafią wydostać się z izolacji i uzyskać rów-
nouprawnienie. Jednym ze środków prowadzących do tego celu miała być se-
kularyzacja życia Żydów poprzez zerwanie wielowiekowej nici łączącej ich ży-
cie prywatne i religijne. Dlatego też maskile nie uznawali autorytetu Talmudu, 
jako przestarzałe odrzucali też niektóre dogmaty judaizmu, np. wiarę w po-
wrót do Ziemi Świętej. Później część reformatorów postulowała jeszcze dalej 
idące zmiany, dążąc do jak największego zbliżenia judaizmu do religii chrze-
ścijańskich, przede wszystkim do protestantyzmu. Żydzi reformowani zakła-
dali synagogi nowego typu, z łaciny zwane templami, w których modyfikowali 
liturgię – wprowadzali modlitwy i kazania w języku miejscowym, chór i orga-
ny, dopuszczali kobiety do pełnego uczestnictwa w nabożeństwach. W swych 
świątyniach stopniowo zatrudniali tylko rabinów z wykształceniem akademic-
kim, którzy stawali się raczej kaznodziejami przypominającymi pastorów. Nic 
więc dziwnego, że dla ortodoksów postępowcy byli po prostu heretykami.

Mimo rozwijającej się emancypacji judaizm reformowany nie zakorzenił 
się głębiej w Poznańskiem. Reformy wprowadzano przede wszystkim w ma-
łych gminach, które powstały dopiero w czasach pruskich. Najliczniej śro-
dowisko postępowców reprezentowane było wszelako w samym Poznaniu. 
Skupiło się ono w powstałej na początku lat czterdziestych Gminie Braci 
(Brüdergemeinde), która wyrosła z założonego już w 1815 r. bractwa Chewra 
Bachurim. Reformatorzy wywodzili się głównie spośród inteligencji i rodzą-
cej się burżuazji. Własną świątynię przy ul. Dominikańskiej wystawili dopie-
ro w 1857 r., nigdy nie stworzyli jednak osobnej gminy. Zresztą poznańscy 
reformatorzy nie byli aż tak postępowi, jak w innych prowincjach pruskich, 
innowacje ograniczały się bowiem w zasadzie do wprowadzenia organów 
oraz wygłaszania kazań po niemiecku. Modlitwy i śpiewy odbywały się nato-
miast nadal po hebrajsku.

Tak więc zdecydowana większość Żydów w Poznańskiem, w tym także 
w stolicy prowincji, nadal przywiązana była mocno do tradycji. Świadczyły 
o tym m.in. istniejące przy wielu gminach bet ha-midrasze (domy studiów 
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religijnych) i jesziwy (uczelnie religijne). Co więcej, jesziwa poznańskiego 
rabina Akiby Egera (1761-1837) należała w pierwszej połowie XIX w. do 
najznamienitszych w Europie. Ortodoksyjni Żydzi utrzymali swą dominują-
cą pozycję aż do I wojny światowej. Reprezentowali oni jednak ortodoksję 
tradycyjną, albowiem w Poznańskiem nie przyjął się chasydyzm (od chasid 
– pobożny). Nie jest wszakże prawdą, że ten zrodzony w XVIII w. na Podolu 
ruch o charakterze mesjanistyczno-mistycznym w ogóle nie dotarł do zabo-
ru pruskiego. Istnieją na przykład dowody na to, że chasydem, przynajmniej 
przez pewien czas, był kępiński rabin Meir Leibusch Malbim (1809-1879). 
Z niektórych relacji wynika również, że kabałę, która była podstawową księ-
gą chasydyzmu, studiował wspomniany wyżej rabin Akiba Eger.

O ile na religię haskala nie wywarła w Poznańskiem wielkiego wpływu, 
o tyle na świecką sferę życia jej wpływ był nie do przecenienia. Maskile gło-
sili hasło modernizacji kultury żydowskiej poprzez porzucenie pewnych jej 
elementów i dopasowanie się do otaczającej Żydów kultury narodu panują-
cego, aż do – jak chcieli niektórzy – pełnej identyfikacji z nim. Elementami 
owego dopasowania miało być przede wszystkim odejście od tradycyjnego 
stroju i wyglądu, porzucenie jidysz na rzecz języka krajowego, do czego wieść 
miało zastąpienie szkół religijnych (chederów) szkołami świeckimi, tudzież 
produktywizacja i przewarstwowienie ludności żydowskiej (porzucenie han-
dlu, zwłaszcza domokrążnego, oraz szynkarstwa na rzecz rzemiosła i rolnic-
twa). Atrakcyjność tych haseł była spora, w Poznańskiem bowiem generalnie 
pokrywały się one ze stawianymi przez władze warunkami emancypacji. Nic 
więc dziwnego, że proces akulturacji, czyli porzucenia pewnych elementów 
własnej kultury na rzecz innej, postępował tu stosunkowo szybko, w każdym 
razie dużo szybciej niż w pozostałych dwóch zaborach. Główną tego przy-
czyną było wprowadzenie w Wielkim Księstwie Poznańskim już w 1825 r. 
przymusu szkolnego, który objął rzecz jasna także dzieci żydowskie, dopro-
wadzając do stopniowej likwidacji chederów.

Większość Żydów, głównie poprzez język, zbliżała się do kultury niemiec-
kiej. Całkiem spora grupa mówiła jednak też po polsku, część związała się 
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nawet z kulturą polską. Nie wiemy jednak, jaki był zasięg akulturacji ani jaki 
był stopień owego kulturowego zbliżenia (zarówno do niemczyzny, jak i do 
polskości). Część maskilów w Poznańskiem dążyła do pełnej integracji ze spo-
łeczeństwem niemieckim i uważała się za Niemców wyznania mojżeszowe-
go, ale dotyczyło to przede wszystkim warstwy najzamożniejszej i najlepiej 
wykształconej, głównie w Poznaniu. Natomiast większość tutejszych Żydów 
do końca rozbiorów czuła się po prostu Żydami, ale nie Żydami niemieckimi, 
lecz Żydami poznańskimi – swoistą hybrydą zawieszoną między żydostwem 
wschodnim i zachodnim. W tym kontekście nie można nie wspomnieć o zro-
dzonym w XIX w. syjonizmie – najpierw ruchu religijnym, a potem także 
politycznym, który postulował odrodzenie narodowe Izraelitów i utworzenie 
państwa żydowskiego. Jego recepcja w Poznańskiem była bowiem silniejsza 
niż się powszechnie sądzi. Na początku XX w. liczbę zwolenników syjonizmu 
można tu szacować na około 500, co stanowiło 2% ówczesnej populacji. Na 
czele miejscowej komórki stał poznański adwokat Max Kollenscher.

Relacje między Żydami oraz Niemcami i Polakami w Poznańskiem nigdy 
nie były szczególnie intensywne. Myślę, że ich istotę trafnie ujął pochodzący 
z Raszkowa lekarz Arnold Straßmann. Otóż, opisując swe rodzinne miasteczko 
zauważył on, że wszyscy jego mieszkańcy doskonale zdawali sobie sprawę, iż 
każda ze stron ma swoje racje, ale w żadnym calu nie wpływało to na stosunki 
w życiu codziennym, które biegło jakby odrębnym torem. Dlatego też w Wiel-
kim Księstwie Poznańskim, w przeciwieństwie do dwóch pozostałych zabo-
rów, nigdy nie doszło do gwałtownych napięć na tle narodowościowym czy 
wyznaniowym. Zaostrzenie stosunków polsko-żydowskich wskutek rosnących 
wpływów narodowych demokratów nastąpiło dopiero w ostatnich latach przed 
wybuchem I wojny światowej18.

18 Szerzej na temat tożsamości Żydów w Poznańskiem i ich stosunków z Polakami i Niem-
cami: K.A. Makowski, Rozważania o tożsamości Żydów w Poznańskiem w XIX wieku i ich sto-
sunkach z polskimi i niemieckimi sąsiadami, w: Żydzi oraz ich sąsiedzi na Pomorzu Zachodnim 
w XIX i XX wieku, pod red. M. Jaroszewicza i W. Stępińskiego, Warszawa 2007, s. 87-97.
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Tymczasem dzieje Żydów w Zagórowie – jak już wspominałem – potoczyły 
się po 1815 r. zgoła inaczej. Miasteczko wraz z całą wschodnią Wielkopolską 
znalazło się w granicach nowo utworzonego Królestwa Polskiego, które począt-
kowo połączone było z Rosją unią personalną, by z czasem stać się integralną 
częścią Imperium Romanowów. Administracyjnie należało do województwa 
kaliskiego (potem guberni) – najpierw jako część powiatu konińskiego, a od 
1867 r. powiatu słupeckiego. Liczba mieszkańców Zagórowa nie była zbyt wy-
soka, ale w ciągu XIX w. wzrosła prawie dwukrotnie. W 1825 r. mieszkało tu 
bowiem 1565, a według spisu powszechnego z 1897 r. już 2980 osób19. Z bra-

19 M. Najgrakowski, Miasta Wielkopolski od rozbiorów do początku XXI wieku. Podstawowe 
informacje historyczno-administracyjne, Warszawa 2008, s. 123.

Jarmark w Zagórowie (1925)
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ku dogodnych połączeń komunikacyjnych miasto nie rozwijało się pod wzglę-
dem gospodarczym. Mieszkańcy, podobnie jak wcześniej, trudnili się głównie 
drobnym handlem, rzemiosłem i rolnictwem (w 1865 r. odnotowano blisko 
300 tzw. mieszczan-rolników20). W 1870 r. Zagórów utracił prawa miejskie. Od 
tego czasu – jak czytamy w opisie Królestwa Polskiego z początku XX w. – po-
zostawał „ubogą osadą”21. Jeszcze pod koniec XIX w. na przeszło 200 domów 
jedynie około 30 było murowanych22. W tym czasie dało się wszakże zaobser-
wować pewne symptomy ożywienia gospodarczego, choć jedynym większym 
zakładem w mieście był młyn motorowy. Na początku XX w. w Zagórowie 
swe kościoły parafialne mieli katolicy i ewangelicy, istniał też przytułek dla 
starców, rosyjska szkoła elementarna, urząd i sąd gminny, stacja pocztowa, 
odbywało się sześć jarmarków. W 1899 r. powstała Ochotnicza Straż Pożar-
na, dwa lata później Towarzystwo Oszczędnościowo-Pożyczkowe, w 1903 r. 
łaźnia miejska, w 1910 r. ogródek jordanowski, a w 1912 r. Towarzystwo 
Gimnastyczne „Sokół”. W 1906 r. na fali odwilży spowodowanej wybuchem 
rewolucji w Rosji została otwarta szkoła elementarna z polskim językiem wy-
kładowym23.

W okresie zaborów liczba Żydów w Zagórowie, którzy obok Polaków 
i Niemców stanowili trzecią grupę narodowościową w miasteczku, w przeci-
wieństwie do Poznania wyraźnie wzrosła. O ile bowiem w 1827 r. mieszkało 
ich tu 178, co stanowiło 12% ludności, o tyle w 1897 r. już 658, co stanowiło 
aż 22% populacji24. Trudnili się przede wszystkim handlem, głównie płoda-
mi rolnymi, oraz rzemiosłem. Szczególnie liczni byli żydowscy kapelusznicy, 

20 J. Stępień, Zagórów, s. 74.
21 J.L. de Verdmon, Krótka monografia wszystkich miast, miasteczek i osad w Królestwie Pols-

kiem, Warszawa 1902, s. 316.
22 Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, pod red. B. Chle-

bowskiego, t. 14, Warszawa 1895, s. 261.
23 M. Słowiński, Zagórów, s. 24-25.
24 T. Kawski, M. Opioła, Gminy żydowskie pogranicza Wielkopolski, Mazowsza, Małopolski 

i Śląska w latach 1918-1942, Toruń 2008, s. 349.
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krawcy, szewcy, stolarze i blacharze. W zagórowskim handlu z czasem Żydzi 
zdobyli dominującą pozycję.

Położenie prawne tutejszej ludności żydowskiej, jak w całej Kongresówce, 
było zgoła odmienne od sytuacji w Wielkim Księstwie Poznańskim. Konstytu-
cja nadana Królestwu Polskiemu przez cara Aleksandra I zapewniała podsta-
wowe swobody obywatelskie i polityczne jedynie chrześcijanom. Żydzi nie 
zostali też dopuszczeni do prawa miejskiego, do służby publicznej i wojsko-
wej, do pracy w oświacie i służbie zdrowia, nie przyjmowano ich do cechów 
i resurs kupieckich. W 1821 r. w miejsce kahałów wprowadzono dozory bóż-
nicze, których kompetencje ograniczono do spraw religijnych i charytatyw-
nych, a w 1822 r. w miastach Kongresówki utworzono dla Żydów rewiry. 
W tym czasie jedynie zamożni przedstawiciele inteligencji i burżuazji żydow-
skiej mogli ubiegać się o indywidualne przywileje, np. na nabywanie dóbr 
ziemskich i nieruchomości w miastach czy zamieszkiwanie poza rewirem.

Sytuacja zaczęła się zmieniać dopiero na początku lat sześćdziesiątych 
XIX w. W 1861 r. Żydzi w Królestwie Polskim po raz pierwszy zostali do-
puszczeni do samorządów miejskich i powiatowych. Rok później dzięki sta-
raniom sprawującego wtedy faktyczną władzę w Kongresówce margrabiego 
Aleksandra Wielopolskiego ogłoszono specjalny ukaz emancypacyjny, który 
w wielu dziedzinach wprowadzał równouprawnienie ludności żydowskiej. 
Przede wszystkim zlikwidowano rewiry, zniesiono wszelkie specjalne po-
datki dla Żydów, dopuszczono ich do wielu stanowisk publicznych i zawo-
dów zastrzeżonych dotąd tylko dla chrześcijan. Nadal jednak nie mogli m.in. 
zajmować się produkcją i wyszynkiem trunków na wsi, nabywać niektórych 
gruntów rolnych czy obejmować pewnych urzędów i stanowisk. Na dodatek 
po powstaniu styczniowym w praktyce często nie respektowano przyznanych 
im praw. Sytuacja pogorszyła się jeszcze po zabójstwie cara Aleksandra II 
w 1881 r., gdy w Rosji ponownie wprowadzono liczne ograniczenia wobec 
Żydów, które tylko teoretycznie nie obejmowały Królestwa Polskiego. Najbar-
dziej dotkliwa była zasada numerus clausus, ograniczająca dostęp Żydów do 
szkolnictwa średniego i wyższego. Restrykcje te, które obowiązywały aż do 
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1917 r., a także kolejne fale przetaczających się przez Rosję pogromów spo-
wodowały rosnącą systematycznie emigrację ludności żydowskiej, głównie 
do Stanów Zjednoczonych25.

W Królestwie Polskim w jeszcze mniejszym stopniu niż w Poznańskiem 
przyjął się judaizm reformowany. Postępowe synagogi powstały w zasadzie 
tylko w dużych miastach, w których były większe skupiska inteligencji i bur-
żuazji żydowskiej. Do tych środowisk ograniczone były również wpływy 

25 Szerzej na ten temat m.in. P. Wróbel, Przed odzyskaniem niepodległości, w: Najnowsze 
dzieje Żydów w Polsce w zarysie (do 1950 roku), pod red. J. Tomaszewskiego, Warszawa 1993, 
s. 17 i n.

Podpis i pieczęć rabina 
zagórowskiego z 1858 r.
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haskali. Ruch oświeceniowy, zresztą umiarkowany, podatny grunt znalazł 
przede wszystkim w Warszawie (później też w Łodzi), a jego zwolennicy sku-
pieni byli wokół wychodzącego od 1866 r. tygodnika „Izraelita”. W mniej-
szych gminach, takich jak Zagórów, Żydzi nadal żyli w kręgu ortodoksji – 
zarówno tej tradycyjnej (rabinicznej), jak i chasydzkiej. W ciągu XIX w. 
w całym Królestwie Polskim swoje wpływy poszerzyli znacznie chasydzi, 
którzy w wielu miejscowościach stali się grupą dominującą. Trudno jednakże 
ustalić, czy dotyczyło to również Zagórowa. W każdym razie – jak wynika 
z późniejszych wspomnień Leona Jedwabia – obecność chasydów w mieście 
była widoczna, zwłaszcza zwolenników cadyków (charyzmatycznych przy-
wódców duchowych tej wspólnoty) z rodu Alterów z Góry Kalwarii.

Synagogę zagórowscy Żydzi wznieśli w 1882 r. przy ul. Średniej z inicja-
tywy Ajzyka Nelkena i Abrama Joachimkiewicza. Nieopodal mieścił się też 
wzniesiony już w 1860 r. bet ha-midrasz. W gminie działały liczne stowarzy-
szenia o charakterze religijnym, gospodarczym i charytatywnym, np. fundusz 
zapomogowy. W 1915 r. otwarta została biblioteka.

Pod koniec XIX w. i do Zagórowa zaczęły docierać idee syjonizmu. Na 
terenie zaboru rosyjskiego najpierw zaszczepiał je białostocki rabin Samuel 
Mohilewer, reprezentant tzw. syjonizmu religijnego, poprzez stowarzyszenie 
Chowewej Syjon, później Chibat Syjon (Miłośnicy Syjonu). Potem coraz sil-
niejsze wpływy zaczął zyskiwać syjonizm polityczny. W Zagórowie pierwsza 
komórka syjonistyczna powstała w 1917 r.26 Stosunki Żydów z chrześcijana-
mi ograniczały się w miasteczku w zasadzie do sfery gospodarczej. Niekiedy 
konkurencja na tym polu stawała się jednak zarzewiem konfliktów.

Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 r. sytuacja Żydów 
w obu gminach znacznie się zmieniła. Dotyczyło to przede wszystkim Pozna-
nia. Miejscowi Żydzi zaraz po zwycięskim powstaniu wielkopolskim, a na-

26 Encyclopaedia of Jewish Communities, Poland, vol. 1: Lodz and Its Region, ed. D. Dabrows-
ka, A. Wein, Jerusalem 1976 (na stronie internetowej: www.jewishgen.org/yizkor/pinkas_poland/
Pinkas_Poland1.html – dostęp 21 III 2010).
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wet już w jego trakcie, nie widząc dla siebie przyszłości w odradzającym się 
państwie polskim, w znacznej liczbie opuszczali miasto, choć nie w takim 
pośpiechu jak Niemcy. Do pozostania wzywał ich bowiem wspomniany wyżej 
przywódca miejscowych syjonistów Max Kollenscher. Mimo to według spisu 
powszechnego z 1921 r. w Poznaniu mieszkało już tylko 2088 Żydów, co 
stanowiło jedynie 1,2% populacji. Zresztą w całym nowo utworzonym woje-
wództwie poznańskim liczba ludności żydowskiej ledwie przekraczała wtedy 
10 tys. Dziesięć lat późnej w Poznaniu mieszkało 1954 Żydów (0,8% ludno-
ści)27. Nadal zamieszkiwali oni głównie śródmieście.

27 Z. Dworecki, Ludność żydowska w Poznaniu w latach 1918-1939, w: Żydzi w Wielkopols-
ce, s. 196.

Poznań z lotu ptaka 
(lata dwudzieste XX w.)
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Wskutek procesów migracyjnych radykalnie zmieniła się też struktura we-
wnętrzna poznańskich Izraelitów. Lukę po emigrujących Żydach wypełniali bo-
wiem przybysze z byłej Galicji i byłego zaboru rosyjskiego. W konsekwencji na 
początku lat trzydziestych autochtoni stanowili w poznańskiej gminie zaledwie 
około 15%. Ciągle tworzyli oni jednak najzamożniejszą i najbardziej aktywną po-
litycznie grupę. W następnych latach udział autochtonów jeszcze bardziej się 
zmniejszył28. Ponadto wraz z ich odpływem wśród miejscowych Żydów spadł od-
setek ludności zamożnej, nadal reprezentowanej głównie przez kupców. Domi-
nującą wyraźnie warstwą stało się drobnomieszczaństwo – sklepikarze, handla-
rze i rzemieślnicy (przede wszystkim krawcy, szewcy i czapnicy). Sporą grupę, 
co chciałbym wyraźnie podkreślić, stanowili też pracownicy umysłowi (około 
10%). Stosunkowo nieliczny był natomiast w Poznaniu żydowski proletariat.

Wraz z napływem do Poznania Żydów z innych dzielnic miejsce dominu-
jącego dotąd w środowisku żydowskim języka niemieckiego zajmował stop-
niowo jidysz. Zmienił się też układ sił między różnymi nurtami judaizmu. 
Szybko topniała liczba zwolenników judaizmu reformowanego – do tego 
stopnia, że świątynia Gminy Braci przy ul. Dominikańskiej została wkrótce 
zamknięta. Wykorzystywana była odtąd jedynie jako sala odczytowa. Gmina 
poznańska stała się więc z czasem na wskroś ortodoksyjna.

W II Rzeczypospolitej na mocy konstytucji z 1921 r. Żydzi – jak wszyscy 
obywatele – cieszyli się pełnią praw, w tym także swobodą religijną. Gminy 
mogły mieć osobowość prawną, dysponować swoim majątkiem, prowadzić 
działalność charytatywną, edukacyjną i gospodarczą. W ich kompetencjach 
leżało też utrzymanie rabina, synagogi, cmentarzy i innych instytucji. Spa-
dek liczby Żydów spowodował, że od 1932 r. gmina poznańska poza Pozna-
niem obejmowała swym zasięgiem też Swarzędz, Pobiedziska i Stęszew. Od 
1922 r. na czele jej zarządu stał adwokat Marcin Cohn, reprezentujący śro-
dowisko syjonistyczne. Z biegiem lat syjoniści zdobywali zresztą w Poznaniu 

28 Tamże, s. 195.
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(pocztówka z 1908 r.)

Dwa życia.indd   43Dwa życia.indd   43 2012-07-11   14:55:272012-07-11   14:55:27



44

Dwa życia jak dwa pslamy

coraz większe wpływy. Do 1928 r. na stanowisku rabina był zatrudniony Ja-
kob Freimann, a po nim aż do wybuchu wojny Dawid Szyje Sender. Gmina 
oprócz wspomnianych synagog dysponowała kilkoma innymi nieruchomościa-
mi. W budynku przy ul. Szewskiej (narożnik ul. Stawnej) mieściły się biura, 
mieszkanie rabina, szkoła religijna, sala reprezentacyjna i biblioteka. Gmina 
utrzymywała ponadto cmentarz, sierociniec dla dziewcząt i szpital. Tak jak 
i wcześniej działały też przy niej organizacje charytatywne. W 1919 r. powsta-
ła w Poznaniu żydowska koedukacyjna szkoła powszechna Franciszki Prop-
stowej. W mieście działał również syjonistyczny klub sportowy „Bar-Kochba”.

Stosunki polsko-żydowskie w Poznaniu w okresie międzywojennym były 
bardziej napięte niż w czasach zaborów. W latach dwudziestych konflikty mia-
ły przede wszystkim podłoże ekonomiczne – dlatego polscy kupcy, rzemieśl-
nicy czy przedstawiciele wolnych zawodów krytykowali napływ do Poznania 
ludności żydowskiej. W latach trzydziestych – podobnie jak w całym kraju 
– za sprawą obozu narodowego, reprezentowanego przede wszystkim przez 
Stronnictwo Narodowe, ataki na Żydów zaczęły przybierać coraz ostrzejszą 
formę. Bojkotowano przykładowo sklepy żydowskie, wybijano w nich szyby, 
zdarzały się przypadki pobicia przedstawicieli społeczności żydowskiej. Ogra-
niczano dopływ Żydów do szkół średnich i na Uniwersytet Poznański, gdzie 
dodatkowo stosowano wobec nich tzw. getto ławkowe. W Poznaniu ukazywa-
ły się też agresywne pisma antysemickie, np. „Pod Pręgierz” i „Pająk”.

Zagórów tymczasem po I wojnie światowej wraz z całą wschodnią Wielko-
polską znalazł się w granicach województwa łódzkiego (najpierw należał do 
powiatu słupeckiego, a od 1932 r. do powiatu konińskiego). Utrwalało to po-
dział z okresu zaborów. Ważnym wydarzeniem było odzyskanie przez Zagó-
rów w 1919 r. praw miejskich. Liczba jego mieszkańców znacząco jednak nie 
wzrosła. Według spisu z 1921 r. w miasteczku mieszkało 3715, a dziesięć lat 
później 3945 osób29. Zagórów nadal miał charakter handlowo-rolniczo-usłu-

29 M. Najgrakowski, Miasta Wielkopolski, s. 123.
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U góry: 
Remiza Straży 
Pożarnej w Zagórowie

U dołu: 
Duży Rynek w Zagórowie 
po odsłonięciu Pomnika 
Niepodległości (1936)
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gowy. Działał tu młyn i tartak. Niezbyt pochlebnie ocenił Zagórów w krót-
kiej notce w swym przewodniku z 1930 r. Wacław Świątkowski: Miasteczko 
nieco większe od Lądka, bardziej ożywione, handlowe. Ulice, choć i bruko-
wane, pełne błota, nieporządku30. Opinia ta jest może nazbyt surowa. Miro-
sław Słowiński, opisując z dzisiejszej perspektywy dzieje miasta w okresie 
międzywojennym, docenił bowiem, że w trudnych z racji kryzysu gospodar-
czego czasach zrealizowano tu szereg ważnych inwestycji. Wymienia przede 
wszystkim – wspomniane przez Świątkowskiego – brukowanie ulic, budowę 
reprezentacyjnej remizy Ochotniczej Straży Pożarnej, przy której działała or-

30 W. Świątkowski, Nad wodami Warty, Gopła i jezior kujawsko-wielkopolskich. Szósta wy-
cieczka po kraju, Warszawa 1930, s. 163.

Grupa młodych 
Żydów z Zagórowa 
(lata dwudzieste XX w.)
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kiestra dęta i kółko teatralne, a także elektrowni miejskiej. Ponadto Bank 
Spółdzielczy własnym sumptem wystawił rzeźnię miejską oraz Dom Ludowy. 
Nadal działał w Zagórowie „Sokół”, aktywne było ponadto środowisko byłych 
członków Polskiej Organizacji Wojskowej i drużyna harcerska31.

Żydzi w okresie międzywojennym nadal stanowili w Zagórowie znaczącą 
grupę, ale ich liczba zaczęła spadać. W 1921 r. mieszkało ich w miasteczku 
807, a 15 lat później już tylko 722. Spadek ten jeszcze bardziej widoczny 
był w liczbach względnych. O ile bowiem w 1921 r. Żydzi stanowili jeszcze 
prawie 22% populacji miasteczka, o tyle w 1936 r. już tylko niespełna 17%32. 

31 M. Słowiński, Zagórów, s. 27-28.
32 T. Kawski, M. Opioła, Gminy żydowskie, s. 349.

Spotkanie z okazji 
10. rocznicy założenia 
żydowskiej biblioteki 
im. I. Pereca w Zagórowie 
(1915-1925)
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Sklep rodziny Jedwab 
w Zagórowie (1939)

Mieszkali głównie przy Dużym Rynku. Nadal mieli znaczący udział w życiu 
gospodarczym miasteczka. W 1922 r. na 208 istniejących tu przedsiębiorstw 
przemysłowo-handlowych do wyznawców religii mojżeszowej należało 76, 
czyli 36,5%33. Funkcję stymulującą pełniły działające w Zagórowie organiza-
cje gospodarcze, np. Stowarzyszenie Drobnych Kupców i Handlujących Ży-
dów czy filia Centralnego Związku Rzemieślników Żydów.

Gmina zagórowska w dwudziestoleciu międzywojennym obejmowa-
ła swym zasięgiem także wsie Oleśnica i Trąbczyn. Urząd rabina piastował 

33 Tamże.
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wtedy początkowo Abram Kolba, a potem aż do II wojny światowej Szlama 
(Szlojme) Grudziński z Radziejowa Kujawskiego, który przejął obowiązki 28 
sierpnia 1924 r. Na majątek gminy składały się budynek powstałej w 1919 r. 
żydowskiej szkoły powszechnej, budynek z łaźnią, przytułkiem i biurem gmi-
ny, synagoga i bet ha-midrasz przy ul. Średniej, cmentarz z domem przed-
pogrzebowym i mieszkaniem dozorcy. W Zagórowie istniał także prywatny 
dom modlitwy na tzw. Targowisku. Początkowo zarząd gminy zdominowany 
był nadal przez ortodoksów skupionych wokół organizacji Agudat Israel, po-
pularnie zwanej w Polsce Agudą. Od drugiej połowy lat dwudziestych umac-
niały się wszakże wpływy syjonistów. Swych przedstawicieli w zarządzie 
gminy mieli oni stale od 1924 r., a w latach trzydziestych zaczęli zdobywać 

Żydowscy strażacy z Zagórowa
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przewagę, chociaż w wyniku ostatnich przed wybuchem II wojny światowej 
wyborów do władz gminy, przeprowadzonych w 1936 r., przewodniczącym 
został przedstawiciel ortodoksów, Izrael Majer Dessau. W Zagórowie działa-
ło w tym czasie kilkanaście żydowskich organizacji kulturalno-oświatowych, 
np. syjonistyczny „Tarbut”, oraz bractw, które istniały już w okresie zaborów.

Wprawdzie Zdzisław Jasiński, jeden z ówczesnych mieszkańców mia-
steczka, wspominał, że przed wojną wszystkie społeczności żyły ze sobą 
zgodnie34, lecz i tu relacje polsko-żydowskie ulegały w okresie międzywojen-
nym pogorszeniu. Źródłem napięć była – jak i poprzednio – przede wszyst-
kim konkurencja na polu gospodarczym. Konflikty – podobnie jak w całej 
Polsce – nasiliły się w latach trzydziestych, zwłaszcza po śmierci marszał-
ka Józefa Piłsudskiego, głównie wskutek agitacji Stronnictwa Narodowego 
i innych ugrupowań nacjonalistycznych. Przede wszystkim poprzez pikiety 
i akcje ulotkowe starano się nakłaniać Polaków do bojkotowania żydowskich 
sklepów i przedsiębiorstw. Najbardziej drastyczny przebieg miały wystąpie-
nia przeciw Żydom, do jakich doszło w Zagórowie 5 lutego 1936 r. Wspo-
mniał już o nich w przedmowie Mirosław Słowiński. Wydarzenia te były na 
tyle spektakularne, że doniosła o nich nawet Polska Agencja Telegraficzna. 
W krótkiej notce tak o nich pisano: W dniu 5 bm. podczas jarmarku w Zagó-
rowie (powiat koniński) grupa mieszkańców, podburzona przez agitatorów, 
wszczęła awantury z kupcami żydowskimi, wywracając stragany i dopuszcza-
jąc się przy tej okazji rabunku. Wybito również część szyb w mieszkaniach 
żydowskich. Przybyła na miejsce ekscesów policja przy użyciu pałek szybko 
przywróciła spokój, aresztując podżegaczy i sprawców rabunku, którzy prze-
kazani zostaną władzom sądowym35. Owymi agitatorami byli młodzi aktywi-
ści Stronnictwa Narodowego, inspirowani prawdopodobnie przez właściciela 

34 T. Frankowski, Kazali mu zakopać Żydów! Zdzisław Jasiński wspomina dawne dzieje, 
„Gazeta Słupecka” z 10 IX 2010, wersja elektroniczna http://www.gazetaslupecka.pl/?p=3540 
(dostęp 25 VII 2011).

35 „Kurjer Poznański” 1936 nr 62, s. 4.
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U góry: 
Narodowcy w pochodzie 
na demonstrację 
antyżydowską (1934)

U dołu: 
Wiec antyżydowski na 
Małym Rynku w Zagórowie 
(lata trzydzieste XX w.)

Dwa życia.indd   51Dwa życia.indd   51 2012-07-11   14:55:342012-07-11   14:55:34



52

Dwa życia jak dwa pslamy

ziemskiego Wawrzyńca Sielskiego z Wyszyny. Tłum atakujący żydowskich 
sprzedawców składał się z około 2 tys. osób. W czasie rozruchów poturbo-
wano czterech Żydów, wybito, jak ustalono, 560 szyb. Podczas walk napast-
ników z policją zginęły trzy osoby, a kilkanaście zostało rannych. Dwa dni 
później podczas próby aresztowania niektórych sprawców we wsi Szetlewek 
policja napotkała zorganizowany opór. W czasie starcia znów życie straciły 
trzy osoby, a kilkanaście odniosło rany (dwie z nich potem zmarły). W proce-
sie o wywołanie zajść w Zagórowie na ławie oskarżonych zasiadło 55 człon-
ków Stronnictwa Narodowego. Aż 38 z nich skazano na kary więzienia od 
sześciu miesięcy do roku. Później sąd apelacyjny wyroki te jednak złagodził36.

Tuż przed wybuchem II wojny światowej losy poznańskich i zagórowskich 
Żydów znów się złączyły, w kwietniu 1938 r. w wyniku reformy administra-
cyjnej Zagórów wraz z całą Wielkopolską wschodnią został bowiem przyłą-
czony do województwa poznańskiego. Krótko potem – 1 września 1939 r. 
– rozpoczął się ostatni rozdział dziejów Żydów na wielkopolskiej ziemi. 
W Zagórowie mieszkało ich wtedy 628, w Poznaniu około 3 tys.37

Po zajęciu Wielkopolski przez Niemców oba miasta wraz z całym regio-
nem oraz częściami byłych województw łódzkiego, warszawskiego i po-
morskiego zostały włączone bezpośrednio do Rzeszy, wchodząc w skład 
utworzonego w styczniu 1940 r. tzw. Kraju Warty (Reichsgau Wartheland). 
Wcześniej, od października 1939 r., nosił on nazwę Okręg Rzeszy Poznań 
(Reichsgau Posen). Poznań został stolicą jednej z rejencji, Zagórów znalazł 
się w granicach rejencji inowrocławskiej. Władze okupacyjne niemal od 
pierwszych dni zaczęły realizować politykę wykluczenia ludności żydowskiej 
ze społeczeństwa i jej stygmatyzacji, a potem stopniowej izolacji. Za politykę 
tę odpowiadał namiestnik nowej prowincji Arthur Greiser. Już na początku 

36 J. Żyndul, Zajścia antyżydowskie w Polsce w latach 1935-1937, Warszawa 1994, s. 20, 43, 
89; A Czubiński, Rozruchy antysanacyjne w powiecie konińskim w lutym 1936 roku, „Rocznik 
Koniński” t. 13 (1999), s. 177.

37 T. Kawski, M. Opioła, Gminy żydowskie, s. 349; Z. Dworecki, Ludność żydowska, s. 196.
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października 1939 r. uderzono w ekonomiczne podstawy egzystencji Żydów. 
Najpierw wprowadzono dla nich ograniczenia w obrocie pieniężnym i towa-
rowym, potem nakazano zamknięcie sklepów i przedsiębiorstw, by wresz-
cie skonfiskować całe ich mienie. Jednocześnie nałożono na Żydów przymus 
pracy. Rozwiązano też wszelkie instytucje i organizacje żydowskie. Zabronio-
no uboju rytualnego oraz wszelkiej aktywności kulturalnej i oświatowej, jak 
również publicznego sprawowania kultu religijnego38. Zakazano Żydom prze-

38 W poznańskiej synagodze ostatnie nabożeństwo odbyło się jeszcze przed wkroczeniem 
Niemców, 9 września 1939 r. (R. Witkowski, Kalendarium dziejów, s. 328).

Niemiecka Szkoła Ludowa 
w Zagórowie (1943)
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mieszczania się bez zezwolenia, wprowadzono godzinę policyjną. W dniu 14 
listopada 1939 r. nałożono na nich obowiązek noszenia na przedramieniu 
żółtych opasek o szerokości 10 cm, a kilkanaście dni później Gwiazdy Da-
wida przyszytej do wierzchniej odzieży na wysokości piersi. Musieli także 
oznakować swoje mieszkania39.

Z końcem października władze okupacyjne podjęły decyzję o wysiedleniu 
wszystkich Żydów z ziem wcielonych do Rzeszy. Ostatecznie akcję tę prze-

39 Szerzej na ten temat A. Pakentreger, Polityka władz niemieckich w tzw. Kraju Warty wobec 
Żydów, „Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego w Polsce” 1977 nr 4 (104), s. 35-39; S. 
Nawrocki, Terror policyjny w „Kraju Warty” 1939-1945, Poznań 1973, s. 45-46; Cz. Łuczak, Pod 
niemieckim jarzmem (Kraj Warty – 1939-1945), Poznań 1996, s. 42.

Dom Ludowy w Zagórowie, 
wybudowany w 1930 r. 
Później był głównym 
punktem getta
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prowadzano wtedy przede wszystkim w zachodniej części Kraju Warty. Ob-
jęła ona także większość ludności żydowskiej z Poznania. Dla wysiedlonych 
organizowano najpierw zbiorcze obozy, a stamtąd wysyłano ich do Łodzi lub 
bezpośrednio do Generalnego Gubernatorstwa, m.in. do Ostrowa Lubelskie-
go i Żyrardowa. Część z nich trafiła do obozów pracy, inni do gett, w tym 
– jak Teofila Jedwab – do getta warszawskiego, a potem w większości do 
obozów koncentracyjnych.

Tymczasem we wschodniej części Kraju Warty zaczęto akcję koncentra-
cji Żydów. Największe getto powstało we wspomnianej wyżej Łodzi. Wio-
sną 1940 r. getto zorganizowano także w Zagórowie. Nie było ono jednak 
pierwsze na ziemiach polskich, jak utrzymuje miejscowy regionalista Jaro-
sław Buziak40. Według dzisiejszego stanu wiedzy pierwsze getto w pełnym 
tego słowa znaczeniu powstało bowiem już 8 października 1939 r. w Piotr-
kowie Trybunalskim, na terenie Kraju Warty zaś w styczniu 1940 r. w Tu-
liszkowie41. Getto zagórowskie miało charakter otwarty, nie było ogrodzone. 
Centralnym jego punktem był Dom Ludowy. W getcie oprócz miejscowych 
znaleźli się również Żydzi z okolicznych miejscowości, m.in. z Goliny, Kle-
czewa i Słupcy. Część mężczyzn w sile wieku została stąd w 1940 i 1941 
r. wywieziona do obozów pracy, m.in., jak Leon Jedwab, w Inowrocławiu. 
Część mieszkańców getta wysiedlono w marcu 1941 r. do Generalnego Gu-
bernatorstwa. Pozostałych Żydów, w liczbie około 1500, od końca paździer-
nika do połowy listopada 1941 r. wywożono grupami do lasów koło Kazimie-
rza Biskupiego, gdzie w wyjątkowo bestialski sposób zostali zamordowani. 
Jak już wspomniał w przedmowie Mirosław Słowiński, opisał to naoczny 
świadek, Mieczysław Sękiewicz (zob. protokół w suplemencie). Getto za-

40 T. Frankowski, Tragedia miejscowych Żydów. Historyczne odkrycie, „Gazeta Słupecka” 
z 20 II 2010, wersja elektroniczna http://www.gazetaslupecka.pl/?p=1909 (dostęp 25 VII 2011).

41 D. Michman, The Jewish Ghettos under the Nazis and Their Allies: The Reasons Behind 
Their Emergence, w: The Yad Vashem Encyclopedia of the Ghettos During the Holocaust, ed. 
G. Miron, vol. 1, Jerusalem 2009, s. XXIV-XXV.
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górowskie 15 listopada 1941 r. przestało istnieć. W sumie przewinęło się 
przez nie 2,5-3 tys. osób42.

Tylko nieliczni wielkopolscy Żydzi, w tym z Poznania i Zagórowa, prze-
żyli Zagładę. Niektórzy, jak Teofila Jedwab, znaleźli schronienie „po aryj-
skiej stronie”, ukrywając się dzięki pomocy Polaków, inni przetrwali wojnę 
w ZSRR, dokąd uciekli przed wojskami niemieckimi. Według danych Cen-
tralnego Komitetu Żydów w Polsce, na początku 1946 r. w województwach 
poznańskim i pomorskim mieszkało łącznie zaledwie 619 Żydów43, z których 
część zresztą nie pochodziła z Wielkopolski. Wprawdzie później wskutek re-
patriacji z ZSRR liczba ta nieco wzrosła, lecz już wkrótce zaczęła spadać. 
Większość ocalonych z różnych przyczyn opuszczała bowiem rodzinne stro-
ny, udając się na emigrację – do Palestyny, Stanów Zjednoczonych czy też – 
jak Teofila i Leon Jedwab – do Australii.

Na koniec nieco uwagi chciałbym poświęcić prezentowanym w niniejszej 
książce wspomnieniom i okolicznościom ich powstania44. Otóż podstawę pu-
blikacji stanowią wywiady, które przeprowadzone zostały dla Jewish Holocaust 
Museum and Research Centre w Elsternwick (przedmieściu Melbourne) w ra-
mach Holocaust Testimonies Project. Wspomniane muzeum założone zostało 
w 1984 r. przez Żydów ocalałych z Holocaustu i funkcjonuje przede wszyst-
kim dzięki ich wsparciu. W 1999 r. rozszerzyło swą działalność poprzez utwo-
rzenie obok muzeum centrum badawczego Hadassa and Szymon Rosenbaum 

42 Zob. The Yad Vashem Encyclopedia of the Ghettos, vol. 2, s. 959; T. Kawski, M. Opioła, 
Gminy żydowskie, s. 355.

43 J. Adelson, W Polsce zwanej ludową, w: Najnowsze dzieje Żydów w Polsce, s. 389.
44 Fragment wspomnień Leona Jedwabia dotyczący początków okupacji niemieckiej w Zagór-

owie, który został spisany w jidysz w 1945 r. w Halmstadt w Szwecji, jest dostępny w Internecie 
(w angielskim tłumaczeniu), m.in. na stronie domowej autora (http://www.leonjedwab.com/leon-
jedwab/LJ_recollections.html) oraz na stronie Wirtualny Sztetl (http://www.sztetl.org.pl/pl/article/
zagorow/16,relacje-wspomnienia/15295,leon-jedwab-recollections/?action=viewtable). Niewielki 
fragment wspomnień Teofili Jedwab (ze wstępem Mirosława Słowińskiego) został opublikowany 
w „Kronice Miasta Poznania” (Poznańscy Żydzi II) 2009 nr 1, s. 263-273.
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Research Centre. Projekt, w ramach którego przeprowadzono wywiady, został 
zapoczątkowany w 1987 r. jako Melbourne Oral History Project przez Sandrę 
Cowan i Jenny Wajsenberg. Później dołączyła do nich Anne Bernhaut. Na ta-
śmach magnetofonowych nagrano wtedy ponad 200 wywiadów. Na początku 
lat dziewięćdziesiątych, wraz z przejściem na zapis video, zmienił on nazwę 
na Video Testimonies’ Project. Stroną techniczną przedsięwzięcia zajmował 
się jeden z ocalonych, Philip Maisel (stąd dziś projekt nosi nazwę Philip Maisel 
Testimonies Project). W sumie na płytach DVD zebrano ponad 1300 relacji45.

Wywiad z Leonem Jedwabiem został przeprowadzony 26 stycznia 1993 r., 
a z jego małżonką 2 września tegoż roku. Każdy trwał ponad dwie godziny. 
Oba wywiady, dzięki staraniom pana doktora Słowińskiego, najpierw zostały 
spisane z płyt DVD po angielsku, a następnie przetłumaczone na język pol-
ski. Ów przekład nie był jednak całkowicie wiernym zapisem rozmów – język 
„mówiony” dla potrzeb publikacji trzeba było bowiem przekształcić w język 
„pisany”. Konieczne było dokonanie pewnych skrótów i korekt stylistycz-
nych. Po wstępnym opracowaniu tekst przesłano do Australii, gdzie został 
uzupełniony, a następnie autoryzowany przez Teofilę i Leona Jedwab. Przy-
gotowując wywiady do druku, wprowadziłem już niewielkie zmiany. Popra-
wione zostały tylko ewidentne błędy i pomyłki, zwłaszcza w pisowni nazw 
własnych. Tekst opatrzyłem też przypisami, przede wszystkim objaśniającymi 
występujące dość licznie pojęcia z zakresu religii i kultury żydowskiej, a tak-
że przybliżającymi pojawiające się na kartach wspomnień postacie, instytu-
cje, wydarzenia. Czasami prostuję w nich pewne nieścisłości oraz zamiesz-
czam uzupełnienia, uwagi czy wątpliwości.

Prezentowane tu wspomnienia stanowią klasyczny przykład tzw. pamięt-
ników mówionych, co znalazło wyraz w podtytule książki. Ten rodzaj pa-
miętnika ma wszelkie cechy pamiętnika klasycznego – zawiera mianowicie 

45 Zob. http://www.jhc.org.au/testimonies.asp (dostęp 28 V 2010); http://www.jhc.org.au/
history-of-the-jhc.html (dostęp 3 VIII 2011); http://www.jhc.org.au/museum/collections/survivor-
testimonies.html (dostęp 3 VIII 2011).
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relację prozatorską o zdarzeniach, których autorzy byli uczestnikami bądź 
naocznymi świadkami, oraz opowiada o zdarzeniach z pewnego dystansu cza-
sowego. Również cel, który ma realizować, czyli przedstawienie autorów na 
tle czasów i wydarzeń, jest w dużej mierze tożsamy z celem każdego innego 
pamiętnika. Należy więc go traktować jako odmianę pamiętnika tradycyjne-
go. Oryginalność pamiętnika mówionego polega na obecności drugiej osoby 
– moderatora, którego zadaniem jest zachęcanie i inspirowanie rozmówców, 
a przede wszystkim skłanianie ich do spojrzenia na siebie i na swoje życie 
z większym dystansem. Z jednej strony jest to zatem relacja z czyjegoś ży-
cia, z drugiej zaś ilustracja stosunku pytającego do rozmówcy i opisywanej 
przez niego rzeczywistości. Dlatego też Kazimierz Maciąg, rozważając kwe-
stię autorstwa pamiętników mówionych, zastanawiał się swego czasu, czy dla 
całego gatunku bardziej odpowiedni nie byłby przeto termin „pamiętnik po-
dwójny”46.

Nie rozstrzygając tutaj tej kwestii, nie można zaprzeczyć, że w wypadku 
pamiętnika mówionego rola osoby zadającej pytania jest nie do przecenienia. 
Oba publikowane w niniejszej książce wywiady przeprowadziła Eva Urbach 
(z domu Nothmann). Pochodzi ona z Niemiec – urodziła się w 1925 r. 
w Hamburgu, ale dorastała w Berlinie. W lutym 1939 r. wyjechała wraz z ro-
dzicami do Australii i zamieszkała w Melbourne. Po ukończeniu w 1941 r. 
szkoły związała się z młodzieżową organizacją syjonistyczną Habonim. Tam 
poznała swego przyszłego męża Henry’ego Urbacha, pochodzącego z Łowi-
cza (poślubiła go w 1946 r.). Oboje wstąpili do powstałej wewnątrz Habonim 
grupy „Maoz”, skupiającej młodych ludzi chcących wyemigrować do Palesty-
ny, gdzie ostatecznie wyjechali krótko po ślubie. Zamieszkali w osadzie rolni-
czej (kibucu) Kfar Blum w Górnej Galilei. W 1950 r. Urbachowie wrócili do 
Melbourne, gdzie prowadzili sklep jubilerski. Cztery lata później Eva Urbach 

46 Szerzej na ten temat K. Maciąg, W kręgu problematyki „pamiętników mówionych”, Rzes-
zów 2001, s. 34-39.
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została współzałożycielką powołanej do życia przez młode syjonistki z Pol-
ski Younger Group of Pioneer Women, która była kobiecą odnogą izraelskiej 
Partii Pracy. Po ukończeniu w 1970 r. kursu dla pracowników socjalnych zaj-
mowała się sprawami dzieci. W 1975 r. podjęła studia – najpierw studiowała 
italianistykę, a potem przez kilka lat hebraistykę oraz historię i literaturę Ży-
dów. Po ośmiu latach uzyskała bakalaureat na Monash University47.

Gdy w połowie lat osiemdziesiątych Jewish Holocaust Museum poszuki-
wało wolontariuszy do przeprowadzania wywiadów w ramach swojego pro-
jektu, Eva Urbach zgłosiła akces. Z kilkunastoma innymi kandydatami prze-
szła krótki kurs, na którym zapoznawała się z materiałami o Holocauście 
oraz z ustalonym kwestionariuszem pytań. Według wytycznych pytania miały 
dotyczyć trzech głównych obszarów: korzeni rodzinnych respondentów i ich 
dzieciństwa, ich doświadczeń podczas okupacji niemieckiej oraz losów po-
wojennych. W sumie Eva Urbach – jak oceniała – przeprowadziła około 40 
wywiadów. Pisała również, że przed wywiadami otrzymywała szkic przed-
stawiający rozmówców, miejsce ich urodzenia oraz miejsca pobytu w czasie 
okupacji. Podkreśliła, że – przygotowując się do rozmów – starała się zebrać 
jak najwięcej informacji o tych miejscach48.

Niestety, trzeba stwierdzić, że do rozmów z Teofilą i Leonem Jedwab 
przygotowała się Eva Urbach nie najlepiej. Zwrócił już na to zresztą uwagę 
w przedmowie Mirosław Słowiński. Jak napisała mi Eva Urbach w jednym 
z listów, przed wywiadami na ogół sięgała do pracy Martina Gilberta Atlas of 
the Holocaust (kilka wydań; w 2000 r. ukazało się wydanie polskie pt. Atlas 
historii Holocaustu). A jest to publikacja niezwykle powierzchowna, w któ-
rej, co sugeruje zresztą tytuł, dominują mapy, opis zaś stanowi w zasadzie 
tylko ich uzupełnienie. W każdym razie o losie Żydów podczas okupacji nie-
mieckiej w Polsce za wiele nie można się z tej książki dowiedzieć. I w wy-

47 Szczegóły swej biografii Eva Urbach spisała w książce: Through Coloured Glass: Reflections 
on My Changing World, Caulfield South, Victoria 2008.

48 Tamże, s. 125-126.
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wiadach jest to, niestety, widoczne. Eva Urbach dość niepewnie porusza 
się bowiem po meandrach dziejów, ma problemy z osadzeniem niektórych 
wydarzeń w czasie i przestrzeni, niekiedy pyta swych rozmówców o rzeczy 
oczywiste. Nade wszystko jednak słabo orientuje się w polskich realiach – 
i tych przedwojennych, i tych okupacyjnych, i tych powojennych. Zwracam 
na to niekiedy uwagę w przypisach.

Pamiętniki, zarówno te klasyczne, jak i te mówione są źródłem specy-
ficznym, przede wszystkim ze względu na ich subiektywizm. Nie podejmę 
się wszelako weryfikacji pomieszczonych w książce relacji, a tym bardziej 
ich interpretacji. Nie ma to bowiem większego sensu, do czego zaraz po-
wrócę. Zresztą, jak już wspomniałem, na pewne nieścisłości czy wątpliwości 
zwracam uwagę w przypisach. W tym miejscu chciałbym jedynie wskazać na 
kilka ogólnych kwestii, ważnych przy lekturze wspomnień. Przede wszyst-
kim należy podkreślić dwupłaszczyznowość narracji. Autorzy opowiadają 
bowiem nie tylko o tym, jak zdarzenia przebiegały, lecz wyrażają również 
swoje obecne stanowisko wobec nich. Ponadto relacje zostały spisane ze spo-
rej perspektywy czasowej – mniej więcej półwiecza. A przecież pamięć – jak 
wiadomo – jest niedoskonała. Trzeba się więc liczyć z tym, że informacje 
zasłyszane i przeczytane ex post zmieniają kształt i znaczenie naszych prze-
żyć. Czasami mamy w tym wypadku do czynienia z procesem tendencyjności 
pamięci, czyli dopasowywaniem własnych wspomnień do aktualnej wiedzy, 
a nawet zupełnie podświadomym adaptowaniem cudzych doświadczeń jako 
własnych. A Leon Jedwab mówi wyraźnie w swojej relacji, że czyta książki 
i ogląda filmy na temat Zagłady, co bez wątpienia nie pozostało bez wpływu 
na niektóre fragmenty jego opowiadania.

Charakteryzując pamiętniki publikowane w niniejszej książce, należy 
zwrócić uwagę na jeszcze jedną istotną kwestię. Otóż mamy tu do czynie-
nia z wspomnieniami ludzi wówczas bardzo młodych, a w wypadku Teofili 
Jedwab wręcz dziecka. Leon Jedwab w chwili wybuchu II wojny światowej 
miał bowiem lat 16, a jego małżonka zaledwie 7. Z jednej strony nakazy-
wałoby to z jeszcze większą ostrożnością podejść do kwestii wiarygodności 
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tekstu, ale z drugiej strony nie jesteśmy przecież w stanie jednoznacznie 
ustalić od jakiego wieku człowiek zapamiętuje swoje doświadczenia49. Teofila 
miała świadomość, że o pewnych sprawach niewiele pamięta, że jej pamięć 
jest wybiórcza, że na wspomnienia nakłada się późniejsza wiedza. Mówiła 
zresztą o tym kilka razy podczas wywiadu, ale Eva Urbach zdawała się tego 
nie dostrzegać. Owe luki w pamięci zwiększają wydatnie niebezpieczeństwo 
konfabulacji. Nie chcę przez to bynajmniej powiedzieć, że wywiad z Teofi-
lą Jedwab jest mniej przydatny, nawet do rekonstrukcji faktów. Szczególnie 
cenny, bo naświetlający mało znany obszar powojennych dziejów Żydów, jest 
przykładowo fragment dotyczący szkoły Bet Jakow w Szwecji. Pragnę tylko 
zwrócić uwagę, że do pamiętników mówionych, jak do każdego innego źró-
dła, trzeba podchodzić z odpowiednim dystansem.

Próby weryfikowania relacji, jak już wyżej wspomniałem, mijają się jed-
nakże z celem. Badacz (poza możliwością sprostowania jednostkowych fak-
tów) jest tu bowiem niemal całkowicie bezradny. Nie da się wszak stwierdzić, 
w jakim stopniu pamięć podlegała w ciągu życia retuszom i weryfikacjom, 
których świadomość została zatarta. Ale ów subiektywizm źródeł ustnych 
ma i swoje zalety. Umożliwia mianowicie analizę ludzkiego doświadczenia 
w szerszym kontekście. Możemy się bowiem dowiedzieć nie tylko o tym, co 
autor zrobił, ale i o tym, co chciał zrobić i w co wierzy, że zrobił, a także 
w jaki sposób dziś o tym myśli. Zresztą, jak słusznie zauważa młody badacz 
Michał Kierzkowski, to, w co rozmówca wierzy, że się wydarzyło w przeszło-
ści, jest również faktem historycznym50. W pamiętnikach mówionych – i in-
nych tego typu źródłach – dużo ważniejsza od prawdy obiektywnej (jeśli taka 
w ogóle istnieje) jest bowiem prawda emocjonalna. W relacjach dotyczących 
Zagłady interesujące jest zatem przede wszystkim poszukiwanie odpowiedzi 

49 Więcej na ten temat J. Kowalska-Leder, Doświadczenie Zagłady z perspektywy dziecka 
w polskiej literaturze dokumentu osobistego, Wrocław 2009, s. 275 in.

50 M. Kierzkowski, „Oral history” jako metoda badawcza historii. Studium historyczno-meto-
dologiczne, Poznań 2010, s. 70 (maszynopis rozprawy doktorskiej w posiadaniu autora).
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na pytanie, jak bohaterowie przeżyli to, czego doświadczyli, jaka była ich od-
powiedź na zło, które ich spotkało. Pozwoli nam to choć trochę przybliżyć się 
do zrozumienia dramatu wielkopolskich Żydów spowodowanego doświadcze-
niami Holocaustu. I to jest głównym celem niniejszej publikacji.

I na koniec jeszcze jedna kwestia – siła stereotypów. Otóż w wielu uka-
zujących się w ostatnich dziesięcioleciach za granicą publikacjach poświę-
conych dziejom ludności żydowskiej w Polsce, zwłaszcza w XIX i XX w. (od 
naukowych po wspomnieniowe), obecne są – w mniejszym lub większym 
stopniu – mechanicznie powielane klisze. Polakom przypisuje się przede 
wszystkim szczególnie wrogie nastawienie do Żydów, czasem wręcz antyse-
mityzm (często używa się przy tym pojęcia, cokolwiek ono znaczy, „polski an-
tysemityzm”)51. Wątki te pojawiają się, niestety, również w publikowanych tu 
wywiadach. Nie wchodząc w szczegóły, mocno eksponowany jest antysemi-
tyzm w międzywojennej Polsce, a w odniesieniu do okresu Zagłady znacznie 
częściej roztrząsany jest problem winy Polaków aniżeli winy Niemców. I nie 
chodzi tu bynajmniej o to, by przemilczać, że część polskiego społeczeństwa 
od drugiej połowy XIX w., o czym wspominałem wyżej, prezentowała posta-
wy antysemickie, a w czasie niemieckiej okupacji zachowywała się niegod-
nie, lecz by zachować właściwą hierarchię rzeczy. Odpowiedzialność za taki 
kształt rozmów ponosi przede wszystkim Eva Urbach, która przeważnie po-
przez pytania sugerowała swoim interlokutorom odpowiedź, a czasem wręcz 
ją „wymuszała”. Zapytałem przeto autorkę wywiadów skąd u niej takie anty-
polskie nastawienie, skoro sama nie miała z Polską żadnych kontaktów. Wy-
znała, że na jej postawę względem Polaków miały wpływ przede wszystkim 
przedwojenne doświadczenia jej męża, który, jak wyżej pisałem, pochodził 
z Łowicza, a także doświadczenia wielu wywodzących się z Polski przyjaciół, 
którzy przeżyli Holocaust. Sama Eva Urbach była w Polsce tylko raz. W 1992 r. 

51 Zwracam na to uwagę w pracy Siła mitu. Żydzi w Poznańskiem w dobie zaborów 
w piśmiennictwie historycznym, Poznań 2004, s. 375 i n.

Dwa życia.indd   62Dwa życia.indd   62 2012-07-11   14:55:402012-07-11   14:55:40



63

Wstęp

odwiedziła z mężem Łowicz i Warszawę, ale też zapamiętała taksówkarza, 
który, mówiąc delikatnie, nieprzychylnie wypowiadał się o Żydach. Mimo to 
w liście do mnie przyznała, że teraz zdaje sobie sprawę jak niebezpieczne 
i złe jest poleganie na niesprawdzonych informacjach pochodzących z dru-
giej czy trzeciej ręki. Cóż, nie zagłębiając się tu w przyczyny, należy stwier-
dzić, że siła antypolskich stereotypów jest w świecie wielka.

Na końcu książki – jako suplement do pamiętników mówionych Teofili 
i Leona Jedwab – zamieszczono trzy źródła: fragment wspomnień Lecha Sło-
wińskiego ukazujący „jasną stronę” stosunków polsko-żydowskich w przed-
wojennym Zagórowie, relację Izia Prostowa o spaleniu przez Niemców 
zagórowskiej synagogi oraz, wspomniany już wyżej, protokół zawierający 
zeznanie dotyczące zamordowania przez Niemców w lasach kazimierskich 
zagórowskich Żydów.

Krzysztof A. Makowski
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