
 
 

Zadziwiająca historia aron ha-kodesz z Kaplicy 
Scheuerów w Hebrew Union College –  

Jewish Institute of Religion

Wstęp

Przez cztery lata seminarium rabinicznego w kampusie Hebrew Union 
College – Jewish Institute of Religion (HUC-JIR) w Cincinnati patrzyłem z nabożną 
czcią i admiracją na aron ha-kodesz [szafę do przechowywania Tory, arkę – przyp. 
tłum.] stojącą w Kaplicy Scheuerów. Jednakże, ku mojemu głębokiemu zdziwie-
niu, aż do tej chwili niewiele zostało o niej napisane. Na początku moich badań 
dotarłem do kilku naszych największych uczonych, włączając dr. Gary’ego P. Zolę 
(dyrektora Archiwum Amerykańskich Żydów), dr. Richarda Sarasona (dyrektora 
Pines Graduate School) i innych, aby zrozumieć i opisać aron ha-kodesz. Począt-
kowo wielu naszych wykładowców, uczonych i studentów sugerowało, że 
niewiele pewnego wiemy o aron ha-kodesz.

Na początku większość tego, co można było ustalić, pochodziło od dwóch 
kluczowych osób: Abby Schwartz, dyrektora Muzeum Skirball, zlokalizowanego 
na kampusie HUC-JIR, oraz od dr. Sarasona, również z kampusu Cincinnati. 
Pierwotnie mogliśmy stwierdzić, że aron ha-kodesz została przejęta przez 
Hebrew Union College (HUC) z kolekcją Salliego Kirschsteina – albo w 19251, 
albo w 1926 r.2 Kluczową rolę w jej nabyciu odegrał profesor Adolph S. Oko3. 
Zarówno Schwartz, jak i Saranson wiedzieli również o przypuszczalnej dacie 
powstania aron ha-kodesz, czyli roku 1740, a także o przypuszczalnym pierwot-
nym jej pochodzeniu z Poznania w Polsce, które zakładał dr Joseph Guttman 
w artykule z 1964 r.4, ale nie można było podać żadnych źródeł na poparcie 

1 A Panoramic View of Judaism, „American Jewish Archives Journal”, 26.10.1963, s. 14.
2 Dokument pozyskany od Abby Schwartz, dyrektora Muzeum Skirball w Cincinnati, HUC-JIR, 

Ohio, sugeruje jako prawdopodobną datę 1926 r. (Scheuer Chapel, HUC-JIR).
3 Wywiad z Abby Schwartz, dyrektorem Muzeum Skirball, HUC-JIR, Cincinnati, Ohio, 2020 r.
4 A Panoramic View of Judaism, „American Jewish Archives Journal”, 26.10.1963, s. 14.
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jego twierdzeń. Na temat aron ha-kodesz była ograniczona ilość przekazów. 
Schwartz nakierowała mnie na artykuł opublikowany przez dr Grace Cohen 
Grossman w 2005 r. Schwartz była również w stanie przedstawić historię aron 
ha-kodesz sięgającą wstecz do jej nabycia w 1926 r. W pierwszym okresie w HUC 
aron ha-kodesz była wystawiana w Muzeum Skirball – od 1939 do 1974 r. Osta-
tecznie kiedy Kaplica Scheuerów została odnowiona w 1974 r., arka została 
wstawiona do tej rytualnej przestrzeni HUC i jest do dziś wykorzystywana 
w obrzędach religijnych.

Uwzględniając to wszystko, nadal było wiele tajemnic wokół aron ha-kodesz. 
Od kogo Salli Kirschstein nabył aron ha-kodesz? Gdzie była pierwotnie użyt-
kowana? Kiedy znalazła się w kolekcji Kirschsteina? Kiedy dotarła do Ameryki? 
Te pytania pozostawały bez odpowiedzi i były trudne do odgadnięcia. Nieprze-
straszony zadaniem ani ograniczeniami stawianymi przez COVID-19, zdecydo-
wałem się ustalić w tym projekcie pochodzenie arki, historię jej pozyskania 
i związek z judaizmem reformowanym. To studium może pozwoli w końcu 
odpowiedzieć na te pytania. Odkrywa ono zadziwiającą historię pozyskania 
aron ha-kodesz, która jest ściśle związana zarówno ze studiami judaizmu 
reformowanego, jak również historią polskiego miasta znanego dawniej jako 
Schönlanke (obecnie Trzcianka).

Hipoteza

Zamiast przedstawiać nieugruntowane hipotezy oparte na przekazie 
ustnym, zaprezentuję hipotezę opartą na pisemnym materiale źródłowym na 
temat aron ha-kodesz z kolekcji Kirschsteina. Są dwa podstawowe artykuły, 
które można w tym celu wykorzystać. Pierwszy został mi polecony przez Abby 
Schwartz, a napisała go dr Grace Cohen Grossman. Na drugi artykuł natkną-
łem się, przeglądając akta dr. Josepha Guttmana w Archiwum Amerykańskich 
Żydów. Te dwa opracowania odnoszą się wprost do aron ha-kodesz pozyskanej 
przez HUC-JIR.

Artykuł dr Grace Cohen Grossman pochodzi z numeru 66 „The Chronicle” 
z 2005 r. Jej artykuł zawiera fotografię z wyładunku kolekcji Kirschsteina (1869–
1935) w 1926 r. w Cincinnati (uważa się, że kolekcja zawierała aron ha-kodesz) 
oraz fotografię aron ha-kodesz zrobioną wewnątrz prywatnego muzeum Kirsch-
steina w Berlinie w latach dwudziestych XX w. W artykule Grossman wspomina, 
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że w 1926 r. Adolph S. Oko (1883–
1944) kupił dla biblioteki HUC 6174 
judaika z kolekcji Kirschsteina, której 
„zarodkiem była kolekcja Heinricha 
Fraubergera” (1845–1920)5. Gross-
man pisze dalej, że Kirschstein pozy-
skał kolekcję Fraubergera w 1908 r. 
i opisuje szczegółowo Fraubergera 
jako „katolickiego historyka sztuki 
oraz dyrektora Kunstgewerbemu-
seum [Muzeum Sztuki Użytkowej] 
w Düsseldorfie” oraz „siłę sprawczą 
stojącą u źródła utworzenia Gesell-
schaft zur Erforschung Jüdischer 
Kunstdenkmäler [Stowarzyszenie 
Badania Żydowskich Dzieł Sztuki] we 
Frankfurcie nad Menem w 1901 r.”6

Natomiast artykuł dr. Josepha 
Gutmanna pochodzi z „Journal of the 
Center for Jewish Art” (1991) i wspo-
mina wiele podobnych szczegółów. 

Gutmann zamieszcza jedną z fotografii wykorzystaną przez dr Grossman w jej 
artykule z roku 2005 – zdjęcie aron ha-kodesz w prywatnej kolekcji Kirschsteina 
w Berlinie w latach dwudziestych XX w. Gutmann komentuje również zakup 
Kirschsteina od Fraubergera w 1908 r. i określa kolekcję pozyskaną w 1926 r. 
jako „eksponaty Kirschsteina-Fraubergera”7. W swoim artykule Gutmann opisuje 
szczegółowo aron ha-kodesz, cytując raport, który o swojej kolekcji napisał Salli 
Kirschstein. Raport Kirschsteina opisuje aron ha-kodesz sprzedaną później do 
HUC. Kirschstein opisuje ją jako „świętość nad świętościami, siedemnastowieczną 
rzeźbę w drewnie”, jednakże Gutmann poprawia datowanie Kirschsteina, zauwa-

5 G. Cohen Grossman, The Kirschstein collection and the HUC-JIR, „The Chronicle”, #66, 2005, 
s. 30; <http://huc.edu/flipbook/chronicle/66/files/assets/basic-html/page30.html>.

6 Tamże.
7 J. Gutmann, The Kirchstein Museum of Berlin, „Jewish Art” (Journal of the Center for Jewish 

Art), The Hebrew University, Jerusalem, vol. 16/17, 1990/1991, s. 175.

1. Aron ha-kodesz z kolekcji Kirschsteina 
(J. Gutmann, The Kirschstein Museum of Berlin, 
„Jewish Art”, Journal of the Center for Jewish 
Art, The Hebrew University, Jerusalem, 16/17, 

1990/1991)
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żając, że to była „faktycznie połowa osiemnastego wieku”8. Uważa się również, 
że Gutmann zasugerował, że aron ha-kodesz była z Poznania9, ale jego artykuł 
z 1991 r. nie zawiera takiej wzmianki.

Oba artykuły, Gutmanna i Grossman, wydają się podważać znaczenie Kirsch-
steina dla kolekcji. Według Gutmanna Kirschstein nie potrafi umieścić artefaktu 
w jakimś konkretnym okresie, natomiast według Grossman Kirschstein tylko 
pozyskał wyjątkową kolekcję od poprzedniego zbieracza. Obydwa opracowania 
wydają się sugerować, że aron ha-kodesz mogła być kupiona przez Fraubergera. 
Nikt nie jest w stanie powiedzieć, skąd właściwie jest aron ha-kodesz. Idąc dalej 
i wyciągając wnioski z tych opracowań, nasuwa się hipoteza, że aron ha-kodesz 
była początkowo w Poznaniu i została prawdopodobnie pozyskana przez Heinri-
cha Fraubergera do kolekcji Kirschsteina. 

Badania

Studia nad aron ha-kodesz wymagają badań znacznie wykraczających poza 
zakres opisany przez poprzednich badaczy przedmiotu. Ponieważ nikt nie zapre-
zentował żadnych badań jej pochodzenia, stąd niniejsze studium zajmie się 
głównie tym problemem. Wszystkie dane potrzebne do rozważań musiały zostać 
zrewidowane podczas tego żmudnego procesu. Badania te bardziej przypomi-
nały dochodzenie biegłego sądowego. Jako część tego procesu przeprowadzi-
łem wielokrotne wywiady i szerokie studia materiałów źródłowych.

Jeśli chodzi o wywiady, zaaranżowałem serię kolejnych rozmów z kilkoma 
kluczowymi osobami: najpierw z Abby Schwartz i dr. Richardem Sarasonem. 
Oboje byli w stanie dostarczyć informacji o wtórnym przekazie źródłowym wyko-
rzystanym w mojej hipotezie. Wywiad z Abby Schwartz był wyjątkowo przejmu-
jący. Schwartz omówiła raport konserwatora Elizabeth Allaire z Allaire Fine Art 
Conservation w Cincinnati z 2019 r. W roku 2019 Allaire zastała zaproszona do 
wykonania prac konserwatorskich przy arce. Arka, będąca żywą, oddychającą, 
pracującą arką, używaną przez studentów przez prawie pięć dekad, zaczęła 
nosić ślady zużycia. Następnie zorganizowałem wywiad z Allaire, który był 
następstwem rozmowy z Schwartz. Wywiad z Elizabeth Allaire był momentem 

8 Tamże, s. 173.
9 Wywiad z dr. Richardem Sarasonem, 2020.
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przełomowym dla tego śledztwa i zapoczątkował serię wywiadów z archiwistami 
i specjalistami z Żydowskiego Instytutu Historycznego w Warszawie.

Jeśli chodzi o źródła, to przejrzałem niemieckie artykuły prasowe od 1830 do 
1926 r. Przeglądałem również niemieckie katalogi muzealne od początku XX w. 
do 1925 r. Przejrzałem pisma Salliego Kirschsteina i jego osobistą korespondencję. 
Przejrzałem dokumenty z Muzeum Skirball, materiały z Archiwum Amerykańskich 
Żydów, Biblioteki Klau w kampusie HUC-JIR w Cincinnati oraz Amerykańskiego 
Muzeum Holokaustu i Pamięci (USHMM). Większość tych materiałów była po 
niemiecku i wymagała tłumaczenia.

Zamiast skupiać się na licznych fałszywych teoriach (na przykład teorii Heinri-
cha Fraubergera), niniejsze studium wskaże jedno wyjaśnienie – prawdę, zweryfi-
kowaną przez kilka kluczowych dokumentów źródłowych. Dokumenty te tworzą 
obraz zadziwiającej historii aron ha-kodesz z Kaplicy Scheuerów w Hebrew Union 
College – Jewish Institute of Religion. Historia ta przeplata się z historią Wissen-
schaft oraz judaizmu reformowanego. Omówię te dokumenty, które odkrywają 
niniejszą historię, w sekwencyjnym porządku, tak że najpierw zostaną zwery-
fikowane źródła pierwotne. Bardzo mało takich źródeł zostało omówionych 
w poprzednich badaniach. Dokumenty te obejmują: etykietę wysyłkową odkrytą 
w 2018 r., szereg dokumentów związanych z nadawcą oraz inny zbiór dokumen-
tów, który opisuje miejsce pochodzenia, szczególnie zaś szkołę, z której pochodzi 
aron ha-kodesz.

Etykieta wysyłkowa

Dotąd nie było żadnej naukowej 
wzmianki o tej etykiecie. W 2018 r. 
Elizabeth Allaire z Allaire Fine Art 
Conservation została zaproszona 
przez Abby Schwartz z Muzeum Skir-
ball, aby przedstawić oszacowanie 
kosztów konserwacji aron ha-kodesz. 
Przy pierwszych bliższych oględzi-
nach eksponatu Allaire odkryła mały 
kawałek pergaminu przyklejony 
do tylnej części arki. Allaire podała 

2. Fotografia etykiety wysyłkowej, Elizabeth 
Allaire, Allaire Fine Art Conservation
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w swoim raporcie: „Szczątkowa etykieta wysyłkowa na tylnej stronie rzeź-
bionego elementu przewijającego na prawej stronie arki podaje: «Absender: 
H. Galinger, Schön… / H.S.18 / Firma Herrn Frau… Schönlanke / auf (?) Nikolas-
see S… Schlachtensee / Eu… / Frei»”! To odkrycie Allaire było nadzwyczaj cenne. 
Ten pergamin odkrywa trzy główne rzeczy. Podaje miejsce pochodzenia, przezna-
czenia i nadawcę.

Miejsce przeznaczenia

Porównując tę etykietę wysyłkową do innych etykiet z tego okresu, ustaliłem, 
że miejscem przeznaczenia było – jak to odczytała Allaire z rękopisu – „Niko-
lassee S[trasse]., Schlachtensee”! To miejsce w sposób oczywisty odnosi się do 
adresu prywatnego muzeum Salliego Kirschsteina. Wiadomo, że jego muzeum 
było przy ulicy Nikolassee10 w Schlachtensee koło Berlina.

Miejsce pochodzenia

Według oceny Allaire miejscem pochodzenia była Trzcianka (Schönlanke). 
Trzcianka jest ważna i powiązana z teorią Gutmanna, że arka pochodziła 
z Poznania. Trzcianka jest powiązana z Poznaniem. Położona niedaleko Pozna-
nia, Trzcianka była częścią wschodniego zespołu niemieckich miast wokół tego 
miasta. Wspólnota żydowska w Trzciance była niewielka, lecz znacząca.

Nadawca

Allaire rozpoznaje jego nazwisko jako „H. Galinger”. Bazy danych, włącznie 
z alfabetycznym spisem nazwisk zebranych w Poznańskim Rejestrze Ludności 
z lat 1870–1931, oraz gazety nie zawierają nikogo o takim nazwisku. Jednakże 
szukając tego nazwiska w gazetach niemieckich, czytając stare niemieckie 
teksty z tego okresu oraz po konsultacji z archiwistką Aleksandrą Sajdak z archi-
wum Żydowskiego Instytutu Historycznego w Warszawie, dokładne oględziny 
niemieckich czcionek ujawniają inne nazwisko. Litery „S” i „G” w alfabecie 
niemieckim wyglądają bardzo podobnie. Ustaliłem z dużą dozą pewności, że 

10 M. Osborn, Ein Museum jüdischer Kunst, „Der Schild. Zeitschrift des Reichsbundes Jüdi-
scher Frontsoldaten”, nr 11 (15.03.1926), <http://sammlungen.ub.uni-frankfurt.de/cm/periodical/
titleinfo/5448747>; „Der Israelite”, 62 (1921), z. 10 (10.03.1921), <http://sammlungen.ub.uni-
frankfurt.de/cm/periodical/pageview/2525921?query=nikolassee%20kirschstein>.
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to litera „S,” a zatem pełne nazwisko brzmi „H. Salinger”. Fragment etykiety 
wysyłkowej zapoczątkował szczegółowe badanie życia rytualnego w Trzciance 
oraz człowieka o nazwisku H. Salinger. Z tego powodu badania skierowały się 
do źródeł USHMM oraz Uniwersytetu Goethego we Frankfurcie nad Menem.

Nadawca: Kim był H. Salinger?

Następnym krokiem w badaniach było rozstrzygnięcie, kim był H. Salin-
ger. Do tego były potrzebne zdigitalizowane źródła USHMM i Uniwersytetu 
Goethego we Frankfurcie nad Menem. Dokumenty w USHMM były częścią 
zespołu Rejencja Pograniczna Poznań-Prusy Zachodnie w Pile 1871–1945 i obej-
mowały szpule 348–350. Te szpule zawierały dokumenty rabinów i wybra-
nych członków świeckiego przywództwa, jak również dokumenty podatkowe 
i rejestry członków organizacji społecznych. Tymczasem cyfrowe archiwa 
Uniwersytetu Goethego zawierały kroniki i publikacje sięgające połowy wieku 
XIX. Chociaż wiele dokumentów z tych szpul oraz archiwów cyfrowych opisuje 
szczegółowo człowieka zidentyfikowanego jako H. Salinger (może 100 stron), 
najistotniejsze dokumenty dopiero miały zostać przejrzane. Były to: Geschichte 
der Juden in Schönlanke (Historia Żydów w Trzciance), ogłoszenie w gazecie napi-
sane przez H. Salingera oraz mapa Trzcianki odtworzona przez Lorriane Wulfe 
według opisu miasta sporządzonego w 1996 r. przez Nelly Levy Berg (urodzoną 
w Trzciance).

Historia Żydów w Trzciance

Większość z tego, co wiadomo od społeczności żydowskiej w Trzciance, 
zostało opisane w Geschichte der Juden in Schönlanke (szpula 348). Napisana 
przez dr. M.L. Bambergera (rabina wspólnoty) w 1912 r. książka dokumentuje 
dzieje żydowskiej społeczności Trzcianki od jej początków w 1739 do 1912 r. 
Bamberger szybko identyfikuje ówczesnego świeckiego przywódcę społeczno-
ści, to jest człowieka nazywającego się Heymann Salinger. Publikacja odnoto-
wuje, że Heymann Salinger był wybierany na kilka stanowisk w tej wspólnocie. 
Salinger służył jako starszy kahału w Trzciance w latach 1901–1904 i ponownie 
w 1911 r.11 W 1912 r. Salinger przewodził chewra kadysza [bractwu pogrzebo-

11 M.L., Bamberger, Geschichte der Juden in Schönlanke, Berlin, Verlag von Louis Lamm, 1912, 
s. 15.
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wemu – przyp. tłum.]12. Chewra kadysza było powiązane formalnie i fiskalnie 
z bet ha-midrasz13 [domem nauki – przyp. tłum.] (początkowo znanym jako 
chewra szul14).

Ogłoszenia

Poszerzając biografię spisaną przez Bambergera, możemy również dużo 
powiedzieć o H. Salingerze na podstawie jego ogłoszeń i notatek prasowych. 
Salinger zamieszczał ogłoszenia skierowane do gminy żydowskiej w Berlinie. 
Jedno z ogłoszeń w roku 1903 zostało zamieszczone w „Jüdische Rundschau”15 
(il. 3) i oferowało stanowisko nauczyciela studiów żydowskich (prawdopodobnie 
dla właśnie zreorganizowanej bet ha-midrasz).

Ogłoszenie ma szersze znaczenie, wykraczające poza tekst. Oznacza ono, że 
Salinger był zaangażowany w działania gminy żydowskiej w Berlinie. Gazeta ta 
była znana Kirschsteinowi – ogłoszenia o jego prywatnej kolekcji na ulicy Niko-
lassee16 i o jego publikacji Jüdische Graphiker17 pojawiają się w tej samej gazecie.

12 Tamże, s. 32.
13 Tamże, s. 26.
14 Jak może sugerować nazwa, początkowo chewra szul, a później bet ha-midrasz miały bliski 

związek z chewra kadysza. P.S. Cullman zauważa w swojej History of the Jewish Community of 
Schönlanke: 1736–1940 (Avotaynu, New Haven, Ct., 2016, s. 112), że chewra kadysza wypłacało 
pensje dla bet ha-midrasz.

15 „Jüdische Rundschau”, R. 8, 1903, nr 45, s. 488 („In Folge der staatlichen Anstellung des 
hiesigen Religionslehrers ist diese Stelle wieder zu besetzen”).

16 „Jüdische Rundschau”, R. 27, 1922, z. 11–12 (14.02.1922), s. 74, <http://sammlungen.ub.uni-
frankfurt.de/cm/periodical/pageview/2673079?query=kirschstein>. Tłumaczenie Stephen L. Polin. 

17 K. Freyer, Jüdische Graphiker, „Jüdische Rundschau”, R. 24, 1919, z. 71, s. 553, <http://
sammlungen.ub.uni-frankfurt.de/cm/periodical/pageview/2670201?query=kirschstein>.

3. Ogłoszenie Salingera w „Jüdische Rundschau”, 1903, nr 45
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Cullman

Jak dotąd najobszerniejsze opracowanie o historii Żydów w Trzciance zostało 
napisane przez Petera Simonsteina Cullmana w 2016 r. Urodził się w roku 1943, 

jego rodzina ukrywała się podczas 
Holokaustu w Prusach Wschodnich. 
W jego opracowaniach na temat 
Żydów w Trzciance i Pile (niem. 
Schneidemühl) jest trochę materia-
łów źródłowych. W swojej książce 
zamieścił materiały z wywiadów 
z żyjącymi jeszcze przedstawicielami 
tej społeczności (rozsianymi głównie 
w Ameryce). Jedna z tych osób, 
Nelly Levy Berg, wróciła do Trzcianki 
w 1996 r. Wkrótce potem Lorriane 
Wulfe wykonała mapę18 dokumentu-
jącą rozkład miasta, tak jak zapamię-
tała je Nelly Levy Berg z lat dwudzie-
stych XX w. Została ona zamieszczona 
w niniejszej pracy (il. 4). 

Jak pokazano na ilustracji, 
rodzina Salingerów posiadała sklep 
sąsiadujący z bet ha-midrasz. Jak 
można również zauważyć, droga od 
Salingera na stację kolejową była 
bardzo prosta. Sąsiedztwo Salingera 
z bet ha-midrasz oraz jego wybór 
na zarządzającego chewra kadysza 
sugerowałyby, że aron ha-kodesz 
została wywieziona z bet ha-midrasz.

18 P.S. Cullman, History of the Jewish…, s. 455.

4. Mapa narysowana przez Lorriane Wulfe na 
podstawie opisu Nelly Levy Berg po powrocie 
do Trzcianki w 1996 r. (P.S. Cullman, History of 

the Jewish Community of Schönlanke: 1736–
1940, Avotaynu, New Haven, Ct. 2016)
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Miejsce pochodzenia: Chewra szul

Chewra szul, wspomniany przez Bambergera i Cullmana jako bet ha-midrasz, 
rozpoczął działalność w nowym miejscu (il. 4) w 1869 r.19 Pierwotna lokalizacja 
(wybrana wkrótce po powstaniu gminy w 1739 r. i przed 1772 r.20) była połą-
czona korytarzem ze starą synagogą (zbudowaną w 1740 r.21, spaloną i odbu-
dowaną w 1759 r.22 i ponownie odbudowaną w 1823 r.23). Chewra szul i stara 
synagoga miały wspólną przestrzeń rytualną, gdzie stała aron ha-kodesz24. 
W końcu jednak stara synagoga została rozebrana (w 1882 r.),25 a chewra szul / 
bet ha-midrasz został przeniesiony (w 1869 r.), dokąd później zabrano ze starej 
synagogi wiele przedmiotów rytualnych,26 włącznie, jak się uważa, z aron 
ha-kodesz. Nowa synagoga27, znana też jako „świątynia”28, została zbudowana 
na nowo na miejscu starej. Dla „świątyni” zbudowano nową aron ha-kodesz, 
a układ wnętrza został znacznie zmieniony (il. 5). Wszystkie posiadane opisy 
tego miejsca modlitw pasują do aron ha-kodesz znajdującej się w Hebrew Union 
College. Mamy dwa przekazy, na których można się oprzeć: Geschichte der 
Juden in Schönlanke i notatki prasowe. Podkreślają one wagę reform odczu-
waną przez społeczności żydowskie w Niemczech.

19 Relacja z inauguracji: „Der Israelite”, R. 10, 1869, nr 41 (13.10.1869), s. 790–791, <http://
sammlungen.ub.uni-frankfurt.de/cm/periodical/pageview/2463271?query=Sch%C3%B6nlanke%20
cohn%20beth>.

20 Bamberger podaje rok 1739 jako datę założenia gminy żydowskiej, pisze również, że bet 
ha-midrasz sięga wstecz przynajmniej do roku 1772 (M.L. Bamberger, Geschichte der Juden…, 
s. 2 i 27). Zob. również hebrajski akt kupna-sprzedaży działki w Trzciance (fot. z kolekcji 
M. Hlebionka) – uważa się, że jest datowany na XVIII w., <https://wirtualnemuzeumtrzcianki.trz.
pl/book/export/html/688>.

21 P.S. Cullman, History of the Jewish…, s. 25.
22 Ł. Nowak, Trzcianeckie konflargacje, czyli o pożarach folwarku, wsi i miasta Trzcianka 

(Trzcionka/Schönlank) w XVIII w., „Kronika Ziemi Trzcianeckiej”, nr 9, 2019, s. 37–47.
23 M.L. Bamberger, Geschichte der Juden…, s. 26.
24 Tamże.
25 Tamże.
26 „Der Israelite”, R. 10, 1869, nr 41 (13.10.1869), s. 790–791.
27 M.L. Bamberger, Geschichte der Juden…, s. 26.
28 P.S. Cullman, History of the Jewish…, s. 113.
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Historia Żydów w Trzciance

Ten pierwszy przekaz, Geschichte der Juden in Schönlanke, daje szczegółowy 
opis wspólnej przestrzeni modlitewnej chewra szul i starej synagogi. Rabin 
Bamberger opisał jej wnętrze następująco: „almejmar [podium, z którego odczy-
tuje się Torę – przyp. tłum.] znajdował się na środku, […] ściany synagogi były 
bielone, podłoga wyłożona cegłami. Na suficie znajdowały się obrazy słońca, 
księżyca i gwiazd oraz dwanaście znaków zodiaku”29. Była to archetypowa ikono-
grafia folklorystyczna typowa dla drewnianych synagog w Niemczech i Polsce 
w tym okresie. Znaki zodiaku, księżyc i gwiazdy oraz drewniana aron ha-kodesz 
wydawały się zupełnie nieodpowiednie w czasie reform, które rozprzestrzeniały 
się w gminach żydowskich w krajach niemieckojęzycznych. To niezadowolenie 
było komentowane w gazetach.

Notatki prasowe

Już w 1849 r. gazety zaczęły komentować zbyt wolny postęp reform religij-
nych w Trzciance. Artykuły te opisywały szczególnie budowle oraz przywódz-
two rabina. Jeden z artykułów sugerował: „jeśli przyjrzeć się synagodze, nie 
zauważy się nawet najmniejszych reform. Ten stary-nowy budynek jest raczej 
jedynie stary lub nawet przestarzały”30. Artykuł podkreśla, że chociaż sam 
budynek jest „nowy” (zbudowany w 1823 r.), jest on postrzegany przez ascetów 
jako „stary”. Artykuł sugeruje dalej, że rabin gminy (Judah Löbel Blaschke, 
1782–1861) był „stary” i „nawet najbardziej niewinne reformy i instytucje, które 
zgodnie z duchem czasu odświeżały uczucia religijne i miały estetyczną formę, 
na próżno szukały następców i przedstawicieli”31. Ponadto artykuł krytykował 
bliskie związki między starą synagogą a chewra szul32.

Inny artykuł, z 1852 r., podobnie komentował ceremonię pogrzebową 
trzech mężczyzn prowadzoną przez rabina Blaschke. Z opisu jasno wynika, że 
wybory estetyczne ceremonii pasują do szulu [szkoły – przyp. tłum.] (być może 

29 M.L. Bamberger, Geschichte der Juden…, s. 26.
30 „Allgemeine Zeitung des Judenthums”, R. 13, 1849, z. 4 (22.01.1849), s. 51, <http://samm-

lungen.ub.uni-frankfurt.de/cm/periodical/pageview/3239966?query=sch%C3%B6nlanke%20
reform>.

31 Tamże.
32 Tamże.
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rabina), ale nie kahału. Ceremonia ta miała stworzyć mistyczną atmosferę, jak 
to pokazywały znaki zodiaku na suficie oraz aron ha-kodesz. Podczas podnio-
słej uroczystości rabin stał przed aron ha-kodesz, z udrapowanym na czarno 
stojakiem, a świece oświetlały synagogę33. Opis ceremonii ukazywał nabożną 
cześć podczas tej uroczystości, ale trudno sobie wyobrazić, aby pasowało to do 
„nowoczesnej uczuciowości na przełomie wieków”. Zasadniczo Blaschke (rabin 
w latach 1835–1861)34 i jego następca rabin dr Salomon Lippmann Wäldler (rabin 
w latach 1865–1904)35 walczyli z tymi zmianami, ale Bamberger (powołany na to 
stanowisko w roku 1905)36 był trochę inny.

Reforma żydowska

Notatki prasowe i pisma Bambergera potwierdzają zmiany zachodzące w Niem-
czech na początku XX w. Czasy uległy fundamentalnej zmianie. Reformy religijne 
wpłynęły na życie Żydów w Trzciance. Widoczne to jest w nowym układzie nowej 
synagogi i pismach Bambergera. Na fotografii (il. 5) widać aron ha-kodesz z nowej 
synagogi albo „świątyni” (Cullman) oraz nowy układ synagogi. Nie ma już almej-
maru, a wnętrze jest celowo proste. Zasadniczy układ wnętrza nowej synagogi był 
pewnego rodzaju zerwaniem z jego poprzednikiem. Dawna przestrzeń modlitwy 
była pełna wyobraźni i mistyczna i stwarzała poczucie respektu. Zmiany wprowa-
dzone nowym układem odzwierciedlały formalne uznanie nowoczesnej tradycji.

Niektóre aspekty reform i nowoczesności zostały przyjęte z szacunku do 
rabinatu. Chociaż Bamberger był z wykształcenia ortodoksyjnym rabinem, 
patrzył na judaizm z innej perspektywy niż jego poprzednicy. Jego książka 
Geschichte der Juden in Schönlanke sugeruje inny typ zaangażowania w judaizm. 
Bamberger był absolwentem uniwersytetu, oferował wykłady z historii Żydów37 

33 „Allgemeine Zeitung des Judenthums”, R. 16, 1852, z. 7 (09.02.1852), s. 282, <thttp://samm-
lungen.ub.uni-frankfurt.de/cm/periodical/pageview/3242394?query=Sch%C3%B6nlanke%20
januar%2021>.

34 M.L. Bamberger, Geschichte der Juden…, s. 19–21.
35 Tamże, s. 22.
36 Tamże, s. 23.
37 Verzeichnis der Vereine für jüdische Geschichte und Literatur in Deutschland und Bericht über 

deren literarische Tätigkeit im Winterhalbjahr 1911/1912, Mitteilungen aus dem Verband der Vereine für 
jüdische Geschichte und Literatur in Deutschland, 1912, z. 20 (December 1912). Translated by Stephen 
L. Polin, <http://sammlungen.ub.uni-frankfurt.de/cm/periodical/pageview/2379233?query=rabbi%20
bamberger%20schonlanke>.
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i literaturę naukową dla berlińskich wydawnictw38. Na wiele sposobów Bamber-
ger był zaangażowany w Wissenschaft des Judentums, toteż starannie kroczył 
swoją drogą i pozostał lojalny w stosunku do ortodoksyjnego wychowania39. 
Jego praca akademicka odzwierciedla jednak wrażliwość na nowoczesność.

Kirschstein

Na tym tle żydowska społeczność Trzcianki zmieniała się fundamentalnie. 
Jak odnotował Cullman, na podstawie rozmów i wywiadów przeprowadzonych 
z Nelly Levy Berg, młodsza generacja była rozczarowana konserwatywnymi 
rytualnymi praktykami gminy40. Gdy w 1897 r. Heymann Salinger został świeckim 
liderem społeczności41, budynek bet ha-midrasz został zmieniony przez synagogę 
na cele administracyjne i edukacyjne, a dom nauki został zamknięty42. W czasie 

38 M.L. Bamberger, Geschichte der Juden… (wydawnictwo Louisa Lamma).
39 „Jüdische Presse”, R. 11, 1925, nr 28 (10.07.1925). Translated by Stephen L. Polin, <http://

sammlungen.ub.uni-frankfurt.de/cm/periodical/pageview/2633701?query=bamberger%20
koln%201925>.

40 P.S. Cullman, History of the Jewish…, s. 122.
41 USHMM, Rejencja Pograniczna Poznań-Prusy Zachodnie w Pile (Regierung Grenzmark 

Posen-Westpreussen), 1871–1945, sygn. 307 – RG 15.122M (nr zbioru 348–350).
42 M.L. Bamberger, Geschichte der Juden…, s. 26.

5. Wnętrze nowej synagogi w Trzciance – okres międzywojenny (MZN, Trzcianka)



53Zadziwiająca historia aron ha-kodesz z Kaplicy Scheuerów w Hebrew Union…

tego okresu przemian aron ha-kodesz została wysłana do Salliego Kirschsteina 
(zbiegło się to w czasie z tworzeniem jego kolekcji)43.

Kim był Salli Kirschstein?

Początkowe materiały dostarczone przez artykuły Gutmanna i Grossman 
przynosiły niewiele danych. Jednakże było wiele materiałów pisanych i korespon-
dencji Kirschsteina, które zostały zbadane. Materiały te zawierały koresponden-
cję Kirschsteina z Davidem Simonsenem, list Kirschsteina dokumentujący jego 
kolekcję (omówiony przez Gutmanna w 1991 r.) oraz artykuł Kirschsteina z 1928 r. 
opublikowany w „Jüdisches Jahrbuch für Groß-Berlin”. Wynika jasno z tych mate-
riałów i korespondencji, że Salli Kirschstein był zmotywowany przez Wissenschaft 
des Judentums do zgromadzenia swojej kolekcji. Najlepszym dowodem jest list 
opisany przez Gutmanna oraz artykuł Kirschsteina z „Jüdisches Jahrbuch für 
Groß-Berlin”.

Gutmann opisał i przetłumaczył opis Kirschsteina jego osobistej kolekcji 
na ulicy Nikolassee. W swoim liście Kirschstein wyraźnie wspomina wezwanie 
Wissenschaft: w imię „nauki oraz wiekopomnej wiedzy”44 dla judaizmu. Te słowa 
Wissenschaft kończą pięciostronicowy raport Kirschsteina dokumentujący jego 
kolekcję. Jest to wyraźnie zaznaczone przez kilka wykrzykników sugerujących, że 
Kirschstein widział związek swojej kolekcji z Wissenschaft des Judentums.

Jednak artykuł Kirschsteina z 1928 r. daje pełniejszy obraz. Chociaż Kirschstein 
sprzedał swoją kolekcję już w 1926 r, jeszcze nie założył swojej ostatniej kolek-
cji (która została publicznie pokazana w 1932 r.)45. Z artykułu jasno wynika, że 
Kirschstein próbował wypełnić pustkę, którą zobaczył w Berlinie. Wspominał: 
„w Muzeum Etnologicznym w Berlinie wszystkie ludy oraz ich formy kultury, 
które wyrosły z ich życia duchowego i emocjonalnego, są reprezentowane; ale 
od mojej młodości brakowało mi pokazania i reprezentowania judaizmu”46. 

43 G. Cohen Grossman, The Kirschstein collection…, s. 30.
44 J. Gutmann, The Kirschstein Museum…, s. 176.
45 Die Judaica-Sammlung S. Kirschstein. Kultgeräte für Haus und Synagoge. Manuskripte, 

Gemälde, Miniaturen, Graphik, Urkunden, Bücher, München, Galerie Hugo Helbing, 1932, <https://
digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/helbing1932_07_12/0001/thumbs>.

46 S. Kirschstein, Wie hindern wir den Untergang alter jüdischer Kultergüter?, „Jüdisches Jahr-
buch für Groß-Berlin”, 1928, s. 88–95. Translated by Stephen L. Polin. Archiwum Internetowe 
Leo Baeck Institue, <https://archive.org/details/JdischesJahrbuchGrossBerlin/mode/2up>.
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Mówiąc zaś o aron ha-kodesz, przekazywał: „Jak wiele zostało zaprzepaszczone! 
Co my wiemy od dawnych Żydach? […] budowie i wyposażeniu synagogi, o aron 
ha-kodesz”47. Jasne jest, że Kirschstein pisał z obawy przed utratą kultury i tożsa-
mości. Wierzył, że eksponaty muzealne uchronią tę tożsamość i zabezpieczą 
przed zniszczeniem.

Wnioski

Po dołączeniu do kolekcji Kirsch-
steina arka została umieszczona 
w końcowej części wystawy. W roku 
1926 dr Max Osborn opublikował 
artykuł recenzujący muzeum Kirsch-
steina w Berlinie i potwierdzający 
kupno kolekcji Kirschsteina przez 
Adolpha S. Oko dla HUC. Osborn 
pisze o aron ha-kodesz z wystawy 
Kirschsteina, zauważając, że wy- 
stawa prowadziła od mniej-
szych eksponatów do większych 
i kończyła się w sanktuarium. 
W tym sanktuarium znajdowała 
się aron ha-kodesz z „synagogi 
z małego miasteczka w dawnej 
prowincji poznańskiej, bogato 
zdobiona ażurowymi drewnianymi 
rzeźbami, kolorowymi malowa-
niami i złoceniami”48. Znamy teraz 
nazwę tego małego miasteczka – 
to Trzcianka, i wiemy, że tą syna-
gogą była stara synagoga powią-
zana z chewra szul. 

47 Tamże, s. 92.
48 M. Osborn, Ein Museum jüdischer Kunst…

6. Fotografia kolekcji Kirschsteina z aron 
ha-kodesz (J. Gutmann, The Kirschstein Museum 

of Berlin, „Jewish Art”, Journal of the Center 
for Jewish Art, The Hebrew University, Jerusa-

lem, 16/17, 1990/1991)
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