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1'1otto: 

„Bo jeSli nie może być gorzej 

to może być tylko lepiej" 

Kiedv po raz pierwszy zetknąłem się z music."llem „Skrzypek na dachu" (wersja 

filmowa) marzy/em o tym aby zrealizować to przedstawienie na scenie. Urzekła 

mnie w tym musicalu jego wielka humanistyczna wymowa, tak rzadko spotykana 

w dziełach muzycznych inscenizowanych na scenie. 

1'1uzyka Jerry /Jock'a, w której folklor źydowskl rosyjski i „amerykańskie coun

t1y" tworzą niezapomniany klimat. Po przeczytaniu polskiego libretta w doskonałym 

tlumaczeniu Antoniego !'1arianowicza· I pięknych poetyckich piosenek wiedz/alem, 

że muszę kiedyS zrealizować ten musical na scenie. 

Tak mijały lata i w Polsce powstało wiele realizacji „Skrzypka". Ale ja ciągle 

miałem wizję skromnego, surowego ale poetyckiego przedstawienia tej 

inscenizacji. Tak jak filozofia życia Tewiego - !'1/eczarza, który cały czas dyskutuje 

z Bogiem i w sposób ludzki próbuje usprawiedliwić wszystkie potrzeby serca i zmien

noSć tradycjl w tej zapomnianej przez ludzi i Boga mieScinie - Anatewce. Ale 

nawet tu na tę małą spolecznoSć Tewiego spadają okrutne ciosy, które ich nie 

złamią choć wyjdą z nich pokonani. Po Jatach sukcesów „ Skrzypka na dac/1u " na 

całym Swiecie i w Polsce, propozycja dyrektora Andrzeja Chmielarczyka spełni/a 

moje marzenia i to gdzie? - w Lublinie, mieScie które jest mi tak bliskie mogę 

zrealizować moje pragnienie. Dodatkowa satysfakcja w tym, źe nie gdzie indziej 

jak w Lublinie ten musical będzie mia/ swoje symboliczne znaczenie. Przecież tu 

żył słynny Cadyk, do którego zjeżdzali żydzi z ca/ej Polski. TU w/aSnie by/o jedno 

z największych skupisk żydowskich, tu by/o najlepiej zorganizowane miasto 

żydowskie, źyjące w symbiozie z miastem katolickim „ na górze ". I tu zostało 

ono bezpowrotnie zmiecione z powierzchni ziemi. WlaSnie tu jest jeden z naj

większyc/1 grobowców żydowskich - 1'1ajdanek. WlaSnie tu w Teatrze 1'1uzycznym 

w Lublinie „Skrzypek na dac/Ju " powinien zabrzmieć najprawdziwiej i wzbudzić 

wiele zadumy nad losem tego narodu. 

Zbigniew Cze5k.J 



o TWÓRCA en „ SKRZJPKA JYA DACflll" 

Jeny Boa (ur. 1928) i Sheldon ftarnick (ur. J 924) są obaj zawodowymi muzykami 
ffiedy w roku 1958 zadetJiutowa/ijaJw spóJka autorska (Back - muzyka, ftarnidf. -teksty), 
mielijuź za sobą sporo doświadczeń teatralnych. Ich pierwszy musical Body lleautilid 
(z librettem Josepha Steina) nie zyska/ powodzenia, ale zwrocU uwagę na utalentowany 
zespól twórczy. Rox później przyszedł wie/N sukces musicalu l'loreJ/o. 
YIOrello (libretto Jerome 'a Wek/mana i Oe01ge'a A/Jbotta) był umuzycznioną biografią 
jednego z najpopulamiejszych polityków amerykańskich. floreUa la Ouardil bunnistrza 
Nowego Jornu w latach 19.3545. zarowno muzyka, ja/i. i teksty piosenek zrobUy turon;, 
zwlaszc.za utwory o zacięciu satyrycznym. l'ioreHo uzyskał najwyższe wyróżnienie, 
Nagrodę PUiitzera, I wiele innych nagród dla tWórców: realizatorów i ~konaklt'.:ów. (. .. ) 
Następnie, po dWóch niezbyt udanych musicalach -Tenderloin (1960) i She LoH!!i l'le 
(1963) Back i ftarnick sięgnęU do opowladaII klasyka żydowskiej literatury, Szolema 
Alejchema. 
Temat - dzieje Tewlego-1'1/ec.zarza i jego rodziny; miejsce akcji - car.ska Rosja, czas -
początek naszego stulecia (1905). Projekt nie zach~cił ani librecisty. Josepha Steina, 
ani producenta ftarolda P[ince'a. Ale u-reszcie dali się oni namówić do współpracy, 
przyciągając jako reżysera Jerome'a Robbinsa. W roU Tewiego ~stąpił Zero Nostel zaś 
jego żonę Ookię grała była tancerka, Natia Kami/owa. Premiera „ Skrzypka na dachu" 
odbyla się u-e wrześniu 1964 roku. W ten sposób narodził się jeden z największych 
spextakli nowoczesnego teatnJ muzycznego. 
„ Sllfzypek na dachu " zawiera/ humanistyczne paes/anie, przemawiające do pu blic.znośd 
na całym świecie, niezależnie od rasy czy narodowości Urzeczeni sukcese111 tWórcy 
postanowili ponownie sięgnąć po tematykę żydowską - i przegrali Ich ~stawiony w 
Ustopadzie 1970 roku musical Tbe Rol5cbild5 {RotsZ]'ldowie) ukazywał dzieje sławnej 
/JanAfeJSkiej n:xiziny w Jatach J 77 2-J BJ B Boclt ftarnia i librecista Sherman nie potrafili 
tu wyjść poza ilustrowaną piosenkami faktografię. Rot5zyldom zabrakło 
surrealistycznego skrzypka na dachu. .. 
Śledząc pilnie X1Dniki nIJsica/o~ch premier nie natlaląJem się na nowsze dzieła autorów 
„Skrzypka '~ Czyżby po tym fantastycznym sukcesie Back i ftarnia zna/ez/i się w 
podobnym impasie, jak Lamer i Loewe po /łly /'air Lady? (. .. ) 
„ Skrzypek 11a dachu" pobił wszyst:Ne rekordy powodzenia, osiągając fantastyczną liczbę 
.3242 paedstawleń na Broadwayu, co równa się przesz/o dziewiędu latom grania. Rolę 
Tewlego-N/ec.zarza kreowali kolejno znaAomici a/<lorzy: Zero Nostel Luther Adler; 
fterschel Bernarrtl /tany Ooz. Jeny Jarrett Jan Peerce, Paul Upson. Spektakl mia/ 
wszelkie cechy doskona/ości. Paypisać ID należy przede wszystAfm mistrzvstwu 
Robbinsa który osiągną/ zupeb1ąjedność reżyserii i choreografii (niezapomniany taniec 
z /JuteJkami). Wypada ~mienić też współtwórców suft.cesu: scenografa Borisa Aronsona 
oraz projektantkę kostiwnów Patricię Zipprodt Deszcz nagród, który spad/ na autorów 
i rea/i.zatorow music.a/u, i świata~ sukces „ S}(rzypka " grywanego rownież pt Anatewka 
(jedno z najlepszych europęjskich paedstawleń zrealizował Fe/senstein w berlińskiej 
Opeae Komicznej), dowodziły. że Boelt ftarnidf. i Stein trafili „ w dziesiątkę ': tworząc 

dzieło o uniwersa/J1ym zasięgu. Wielkim powodze11ie111 cieszyła się rownież filmowa 
weJSja !'brmana Jewisona, w klórej ~stąpil londyński ~kona wca roU Tewlego, Chaim 
Topol 

Antoni Natianowicz „ Frzetańczyć całą noc. .. " 
WAiF 1979 



Ponitęj Starego Miasta, 
wokół Zamku lłlznosilo się MIASTO 

ŻYDOWSKIE (tZlłl. getto). Istniało tam, IV swym 
pralłlie niezmienionym kształcie od XV wieku. Zrównane 

z ziemią przez Niemców, odesz/o IV niepamięć. Przypomina 
o nim jedynie tablica rvmuro1Vana na początku schodólłl wiodących 

do Zamku (po prawej stronie) -przedstawiąjąca plan tego miasta. Wy-
stawienie „Skrzypka na dachu" jest doskonalą okazją do przycvolania 

rvspomnień, przypomnienia ś1Yiata, którego jut nie ma. 

Gmina tydowska pol!lsta/a w lublinie pra1vdopodobnie około po/orvy XIV 111. 

Nąjrviększy jęj rozwój przypada na rviek XVI i XVI/. 
„Podobnie jak rvszystkie gminy tydowskie rv Polsce, gmina lubelska starała 

się o pra1va i przyivileje. F'ienvsze prawa otrzymała ona jednak dopiero 27 lutego 
152.3 r. Na wniosek starosty, Jana z Pi/cza. który shvierdzil, ii Żydzi spelniąją dla 
Zamku utyteczne posługi, pomagąjąc 111 oczyszczaniu rzeki i utrzymaniu walów, 
król Zygmunt zrównał ich w pra1Vach z innymi polskimi Żydami". • 
lublin posiada/ przywilej „de non tolerandis Judaeis", dość rygorystycznie 
przestrzegany. Żydom nie 1110/no było mieszkać 111 mieście, totet chcieli 
przynajmniej przenieść srvoje siedziby blitęj miasta. Jedyną realną motliwo~cią 
było osiedlenie się 1Vokól Qóry Zamkowęj, gdzie dągnęly s'.ę bagna I trzęsa1V1sk~. 
Nie zwatąjąc na to, kupili w 1550 r. od kapitana Jube/sk1ego Zamku Andrze,;a 
Tęczyńskiego za trzy floreny polskie „parcelę przy drodze do stawu Czechówk.a, 
pod nową jatkę". Drugi plac, pod budol!lę szpitala, ten sam starosta sprzedał 1m 
tut przy Qórze Zamkocvej Poza tym podarorval im jeszcze trzecią część góry 
Grodzisko, gdzie stal do tęj pory tydowski szpital. 
Żydzi mogli zacząć budować s1voje 1vlasne miasto przy Zamkowęj Górze. 
Dzięki korzystnym przycvilejom królervskim gmina rozwijała się bardzo prętnie. 
w polorvie XVI tv. kahał lubelski byt trzecim co do liczebności w Koronie, po 
krakowskim i t1vowskim i liczy/ około 350 rodzin. 
Jut 111 151 B r. a więc jeszcze przed porvstaniem Miasta Żydolłlskiego 
funkcjonorva/a tu Jesziwa (uczelnia talmudyczna), która wkrótce stała się S/j'nna 
rv ca/ęj Europie. 
w 1547 r. powstała w gminie drukarnia hebrajska, jedna z pienvszych na 
ziemiach polskich po Oleśnicy i Krakorvie. 
w 1567 r. gmina otrzyma/a przyrvilej kró/ervski na rvybudowanie murowanęj 

synagogi. . . 
Prarvdopodobnie 111 rok później Miasto Żydowskie przy Zamku uzyskało przycvile,; 
„de non tolerandis Christianis". 
„ Miasto lublin posiadało 1Yięc przyrvilej de non tolerandis Judaeis. a Miasto 
żydowskie przywilej de non tolerandis Christianis. W praktyce jednak oba 
przytvileje nie były przestrzegane: 1v getde mieszkali chrześcijanie, dla których 1v ro
ku 1611 zbudowano na1vet kościól ścviętego Wojciecha rvraz z klasztorem ś1v. ła
zarza, a do miasta nap/ycvali tydowscy kupcy. którzy wynajmol!lali w za
budo111a11iach klasztornych i palacach szlacheckich pomieszczenia na sklepy i mie
szkania. Nawet bogaci patrycjusze 11ie cvstydzili się za dute pie11iądze zapewniać 
111 srvoich domach schro11ienia Żydom lub rvynąjmocvać im magazy11y, piwnice itp. 
Według rviarygodnęj re/ac;ji jed11ego ze współczesnych (1618), stary ry11ek 
zastarviony został wkrótce tydowskimi straga11ami. Wokół Trybu11alu Koro11nego, 

111 którym rozstrzygano w nąjwytszęj instancji rvszystkie spory w Koronie. Żydzi 
lubelscy i obcy rozkładali swoje kramy. Z okolic Mostu i Bramy Żydolłlskiej 
przenieśli się tet tuuy maklerzy, oferujący wszelkiego rodząju towary i pro1vadzą-

cy potencjalnych 
kupcórv do sklepórv. ( ... r· 

W Jatach 1581-1764 lublin był miejscem obrad 
Waad Arba Aracot „Żydashvo Rzeczypospolitęj co roku 

zbierało się w lublinie na ś1Yięto Matki Boskięj Gromnicznej 
i stąd sejm ów zwany był „ Waad Gromnic" albo „ Waad Arba 

Aracor -sęjmem czterech ktąjów (Wielkopolski. Ma/opolski. Rusi i Litwy). 
Na dlutszą metę jednak Żydzi litewscy nie mogli tyć w zgodzie z polskimi. 

Od dawna panowała między nimi wząjemna niechęć, która często wzmagała 
się do ohvartej wrogości. W końcu doszło do tego, te po 4.3 latach wspólnej 

pracy delegaci litewscy opuścili zgromadzenie. W roku 162.3 w Brześciu litew
skim zebrał się po raz pienvszy litewski sejm tydowski. „ • 

W XVI rv. Miasto Żydowskie rozros/o się jut na tyle. te objęto cały teren wokóf 
Góry Zamkowęj i skarpy przy Zamku. 
Ody zabrakło tam miejsca place budów przeniosły się w kierunku Bramy 
Żydowskiej (dziś Brama Grodzka). 
Centrum miasta na Podzamczu stanocvil plac botniczy przy ul. Jatecznej gdzie 
skupiły się glóWIIe instytucje gminy. 
W 1655 r. po nąjeździe wojsk kozacko-moskiewskich Miasto Żydowskie zostało 
doszczętnie zniszczone. · 
„ Miasto Żydowskie przedstarvialo obraz straszliwego spustoszenia. Wszystkie 
botnice, dom kahalny i akademia, łaźnia i domy mieszkalne letaly w gruzach, 
z których 1Vydobyto 2700 ciał. Na miejscu Żydowskiego Miasta Jeta/a tylko kupa 
gruzów. nad którymi sterczały jedynie jak rvidma pozostałości spalonego zamku. 
śmierć i zniszczenie zapanowało tam. gdzie rvcześniej wartko toczyło się tycie. 
lubelska gmina była zniszczona na Jata. 
ledrvie miasto przyszło do siebie po okupacji moskiewskięj, gdy opanował je król 
szrvedzki /faro/ Oustarv. /faza/ sobie zapladć okup w wysokości .30. ooo złotych, po 
czym odstąpił, zostarviąjąc w mieście generała Wo/mara z małą załogą. 
Niedługo potem po krótkim oblęteniu miasto zdobyły pulki litewskie pod l!lodzą 
Stanislarva Potockiego i wzięły do niewoli załogę szwedzką. 

Tak kręciło się kolo dzięjów at do roku 1660. lublin przechodzi! z rąk do rąk. 

Kupcy i rzemieślnicy zeszli na dziady, a Żydzi po potarze rv roku 1655 nie mieli 
jut w ogóle nic (. .. ) 
Zebrali się rv lublinie rabini i ogłosili nowy post lv rvigilię Kuczek miał on być dla 
przyszłych pokoleń przypomnieniem owej rvigilii roku 1655, kiedy to cale Miasto 
Żydowskie poszło z dymem. Co roku 1v ten smutny dzie11 pamięci zbierała się 
cala gmina, a prowadzący modlihvy obok innych elegii czytał takie specjalną 
elegię na ten postny dzień. Obecni z przęjęciem 1vys/uchiwali strasznej oporvieści 
o tym. jak „ 1v wigilię śrvięta sukkot chmary Kozakó1v i Moskali wtargnęły do 
miasta mordując ludzi bez liku mętczyzn kobiety i dzieci bez rótnicy. jak po 
ulicach i polach ganiali oni tych, którzy próbowali uciekać do Kurorva, jak zabijali 
ich po cvsiach i lasach i rzucali ich ciała na pot arcie psom i ptakom 
drapietnym " . • 
Nim minęło dziesięć lat nowy rvróg już pustoszy/ miasto. Tym razem byli to 
Tatarzy, którzy 111 roku 1672 splądro1vali lublin i wszystkie jego przedmieścia i os
tatecz11ie zniszczyli Miasto Żydowskie. 
„Żydzi po raz drugi zostali bez dachu nad głową. Przenieśli się do 111/aściwego 
miasta. gdzie za pieniądze lub dobre słowo znaleźli schronienie w domach 
mieszczan i pałacach szlacheckich. Mieli tu przebycvać tylko do czasu odbudorvy 
dzielnicy tydol!lskiej ale t,a pro1Yizorka ciągnęła się cale stulecie. Tymczasem 
cvraz z porvrotem janIIarków i ohvarciem Trybunalu Koronnego na nowo rozkrvitl 



handel. Dla Żydów zaczęło 
się nowe tycie. Wpraivdzie nie by/o ono 

tale pięlcne jale przed wojną, ale tet wystarczająco 
dostatnie, by wzbudzić zaiviść chrześcijańslciego lcupiec

twa. Lublin od dawna posiada/ przyivilej de non tolerandis Ju
daeis, by/ zawsze wolny od Żydów i 13Afm chciał pozosl3ć. Było to 

has/em chrześcijańsAfego mieszczaństwa i zaczęto sięgać po wszystAfe 
dostępne środlci, by usunąć Żydów z miasta. Z obecności Żydów szcze-

gólnie niezadowolony by/ tzw. „prosty czlowielc", czyli drobny lcramarz 
i rzemieślnik Jctóry wszędzie szulcal sojusznilców w walce o pozbycie się 

"nieiviemych Jconlcurentów". • 
Znilcnęła dawna polslca toleranc;ja z czasów Fiastów i Jagiellonów. W zruj
nowanym wojną Jcraju nie było miejsca na sentymenty. 
Prarvie dwa stulecia odbudowywali Żydzi swoje lube/sicie miasto, z zachowaniem 
jego pienvotnego lcszta/tu. Jednocześnie osiedlali się sulccesyr,vnie na Starym 
Mieście. slcąd byli usuwani tv 1761i1795 r. 
Dopiero w 1862 r. na mocy reformy margrabiego Wiellcopolslciego Żydzi 
otrzymali róivne prawa ze wszystlcimi obywatelami Zasiedlili wówczas prawie 
cale Stare Miasto, z wyjątAfem ul JezuicAfej DominilcańsAfej i części Złotej a na
stępnie rejon wzdlut ul. LubartowsAfej. Tyllco nieliczni, bardzo bogaci i po
stępoivi Żydzi, /elearze, adwolcaci, lcupcy przenosili się z czasem do centrum 
nowego miasta na XralcowsAfe Przedmieście, Wieniawslcą, Narutoivicza. 
TaAf stan trwa/ at do drugiej wojny światowej. W jej przeddzień na 122.019 
mieszlcańcóiv Lublina, było 42.8.50 osób narodowości tydowslciej (.51%). 
w pienvszych Jatach olcupac;Ji niemieclciej Żydzi lubelscy stłoczeni zos/3/i w dwóch 
gettach S1'ARE M/ASTO-PODZAMCZe i na MAJDAN/e TATARSXIM. Końcowym 
alctem elcsterminac;ji była Jilctvidac;Ja getta 9 listopada 1942 rolcu. 
Żydzi z Lublina ponieśli śmierć w obozach zagłady w Bełtcu i na Mąjdanlcu oraz 
w Lesie Xrępeclcim. 
Miasto ŻydmvsAfe przestało istnieć. 

• /llajer IJałaban „ŻydowsAfe Miasto w Lublinie", 
Wydarvnictwo FIS, Marelc Gaclca, Lublin 1991 

A. !Y. 

Spacer po getcie 
Niech Miasto Żydowslcie odtyje 

przed Państwa oczami 1v banvnej narracji 
Majera Bałabana (1877-1945). Był on profesorem 

Uniwersytetu WarszawsAfego, jednym z nąjwybitniejszych 
badaczy historii Żydórv, a zwłaszcza dziejów tego narodu 

w Polsce. 

Ulica GRODZKA prowadzi nas wprost do tJramy Żydowskiej. Już 
w bramie rozpoczyna się wartkie życie l"liasta Żydowskiego. 

w tJramie i w obu jej skl'zydlach znajdują się sklepy, z których na 
ulicę wychodzą jedne drzwi i jedno okno. Nazywają się one 
„sklepami klęcznikowymr: ponieważ pod oknem od drzwi znajduje 
się w sklepie klęcznik, ustawiony z tą myślą aby podczas niepokojów 
Żyd mógł zamknąć drzwi i sprzedawać towary przez okno. 
Tuż przy bramie zaczyna się f'ODWALe przy „Lazarzu". 
Widzimy stary dom, przypominający klasztor, jest to tak zwany 
klasztor żydowski, niegdyś szpital pod wezwaniem świętego Lazar.za i ko
ściół św. Wojciecha, zbudowany w roku 1611. Od wielu lat 
opuszczony przez księży, zamieszkiwany jest teraz przez 
najbiedniejszycl1 z biednych. Właściciel, chrześcijanin, wynajmuje 
poszczególne cele wielu wielodzietnym rodzinom na raz, a dawną 
salę kościelną z wysokimi oknami - towarzystwu dobroczynnemu 
„Ach zer". 
Opuszczamy siedlisko ubóstwa, rzucamy jeszcze jedno spojrzenie na 
tJramę Żydowską i tylną część ulicy Grodzkiej, gdzie na wioską modlę 
domy wznoszą się tarasami i wychodzimy na teren samodzielnej 
niegdyś gminy f'ODZAl"ICZe. Sk/ada się ona z dwóch ulic otaczających 
półkolami zamek: z lfrawieckiej i położonej bliżej góry ul. f'odzamcze. 
lfRAW!CC!fA jest ulicą bardzo długą. Okrąża ona Górę Zamkową 
stanowiąc od tej strony najbardziej zewnętrzną granicę miasta. 
Stojące przy niej domy nie są stare, pochodzą najwyżej z XVIII wieku, 
ale mają bardzo oryginalną architekturę, z poddaszami, werandami i bal
konami i stoją w tak malowniczym nieporządku, że to bogactwo form 
nieustannie przyciąga wzrok. Jedyną cechą wspólną tych domów jest 
jednak to, że wszystkie są w ruinie, mają dziurawe dachy, popękane 
fundamenty, krzywe schody i niezliczoną ilość mieszkartców. Do tego 
dochodzi jeszcze ich wielobarwność, która potęguje malowniczość 
okolicy. 
Inne domy stoją na f'ODZAl"ICZU. Są one stare i tak ściśle przylegają 
do Oóry Zamkowej, że jej stromy stok góruje nad nimi, a jeszcze 
wyżej wyrasta zamek, który rozciąga na wszystkie strony swoje mury 
i blanki. W jednym z przylepionych niemal do góry domów 
(Podzamcze 12) znajduje się Synagoga Gońc ·w albo kuśnierzy, która 
nosi imię Saula Wahla, legendarnego jednodniowego króla f'olski. 
synagoga ta nie wyróżnia się niczym szczególnym. l"lieści się ona w pro
stej, czworokątnej sali na pierwszym piętrze domu i pozbawiona jest 



jakichkolwiek ozdób. 
!Yad nią znajduje się synagoga kobie

ca, połączona z męską dziurą w suficie. Aby 
kobiety nie wypadły przez nią, opatrzona jest ona 

kratami. 
Opuszczamy tę małą synagogę z wielką tradycją, opuszcza

my Podzamcze i wracamy do Bramy Żydowskiej. Idziemy teraz 
ulicą SZCROl\'1, która kiedyś stanowi/a centrum l'liasta Żydow

skiego. Ul. Szeroka jest naprawdę szeroka i obmurowana z obu 
stron wysokimi dwu lub trzypiętrowymi domami. l\iedyś były one jak 

na starówce - zwrócone ścianami szczytowymi do ulicy i posiadały 
takie same, pokryte dachówkami występy murów. Ale z upływem lat 
domy tak „ gruntownie przebudowano " , że nie sposób na nich 
dostrzec patyny wieków. 
Charakterystyczny jest wielki magazyn u wylotu ulicy, bezpośrednio 
łączący się z Bramą Żydowską, oraz grupa domów pod numerami 9-21 
przylegających tylnymi ścianami do Oóry Zamkowej, tutaj między 
domami pod numerami 7 i 9 zaczyna się ulica rodzamcze, od której 
wiedzie wejście do zamku. !Yie do konca potwierdzona legendą 
tradycja mówi, że przy ulicy tej pod numerem J 9 obradowa/ kiedyś 
sejm żydowski, co jest tym trudniejsze do sprawdzenia, że ostatni 
sejm żydowski zebra/ się w Lub/lnie w roku 1682. 
W domu przy ulicy Szerokiej 2 w tylnym korytarzu pierwszego piętra 
znajduje się synagoga, zbudowana przez ffirsza Doktorowicza, 
nadwornego faktora króla Władysława IV. rrzed Jaty synagogę przejął 
cech kotlarzy i stąd jej obecna nazwa Synagoga Kotlarzy. 
w sąsiednim domu (ul. szeroka .J) na pierwszym piętrze znajduje się 
synagoga urzędnik ·w Handlowych (l'fszorsimszuf). raza wielkim, 
prostym pokojem z wieloma wychodzącymi na ulicę oknami synagoga 
ta niczym się nie różni od innych. W sąsiednim pokoju znajduje się 
szkoła dla kobiet połączona z salą modłów wielkim otworem w ścia
nie. 
!Ya tej samej ulicy pod numerem 28 stoi dom rodziny ftorowiców. Są 
to potomkowie Widzącego z Lublina, Jakuba Icchaka fforowica, którzy 
do dziś dumni są ze swego przodka i stale procesują się o dom. !Ya 
podwórzu, na które wchodzi się przez wąski korytarz, stoi obszerny 
parterowy dom z drewnianym dachem i wieloma dużymi oknami. Jest 
to klauza, w której modlił się i spędzał większą część dnia Widzący. 

Swoje właściwe mieszkanie miał w domu stojącym od ulicy na 
pierwszym piętrze. Sama klauza jest wielką, źle otynkowaną salą z su
fitem z drewnianych balr rrzy wejściu widzimy małe przepierzenie 
w kształcie chrząszcza, za którym modliły się kobiety. 
w okresie napoleonskim z klauzy tej promieniowa/ na wszystkie 
strony blask Widzącego. Tutaj znajdowało się duchowe centrum 
znacznej części polskiego żydostwa. 
Dzisiaj w dni powszednie klauza jest przytułkiem dla biednych i ka-
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Sklep klęcznikowy 



lek, którzy przebywają 
tu dzień i noc, grzeją się w zimie przy 

wielkim piecu. 
!fifka domów dalej (ul. Szeroka 40) stoi dom ro

dziny eigerów. W nim Leibele eiger zostawszy chasydem 
zalożyl swoją klauzę i tu zbierali się jego zwolennicy. Dwa 

domy dalej (ul. Szeroka 44) znajduje się Synagoga Fama5u. 
Naprzeciwlw niej widzimy ul. JATeCZNJl . 

To wlaSnie ten teren zakupił w r. 1550 dr Lzaak Naj od wojewody 
Tęczyńskiego i przekazał gminie pod budowę synagogi i akademii. Tu 
skupiły się główne instytucje gminy. 
Najwięcej miejsca zajmuje synagoga główna nosząca imię pierwszego 
rektora akademii lubelskiej ljesziwy) Salomona Lurii - NAttAR
SZALSZUL. Obok niej, na stoku Oóry Zamkowej zbudowano mniejszą 
bożnicę, która nosi imię trzeciego rektora akademii, rabina 
lubelskiego Naira Lublina - NAttllRANSZUL. 
Naprzeciwko tych dwóch synagog wznosi się gminny dom nauki 
BeTttANIDRASZ. Jest to jednopiętrowy budynek (Jateczna 6) . z miesz
kaniami na parterze oraz doSć przestronnymi salami mod/ów i nauki 
na pierwszym piętrze. w ogóle cechą charakterystyczną lubelskich 
synagog jest to, że wszystkie, z wyjątkiem NllttARSZALSZUL, znajdują 
się na pierwszym piętrze. w lubelskich synagogach i klauzach 
znajdują się bogate bibliotekl można tu znaleźć mnóstwo rara avis z ok
resu rozkwitu lubelskiego drukarstwa. 
Do wspomnianego kompleksu budynków położonych w dawnym cen
trum getta, na starym placu dr Izaaka Naja, należy też Szkoła Tory 
I Talmudu, stojąca za synagogami. 
Opuszczamy stare centrum getta, miejsce najbardziej wartkiego życia 
i kierujemy się bezpoSrednio ku miejscu wiecznego spoczynku. 
Naszym celem jest sta1y cmentarz żydowski. 
Idziemy do końca ulicą Jateczną i dochodzimy do ma/ego 
drewnianego mostku na Czechówce. Stopniowo domy stają się coraz 
rzadsze, coraz mniejsze i coraz bardziej zrujnowane. Tutaj mieszkają 
już najbiedniejsi z biednych. 
Panteon lubelskiego getta Jeży na kilku pagórkac/1 zacienionych 
wysokimi drzewami. 
Najstarszy nagrobek pochodzi z 1541 r. i leży na grobie uczonego -
Jakuba lfoppelmana, w którym lokalna tradycja widzi Jakuba Polaka, 
twórcę studiów talmudycznych w Polsce. 
Niejsce na którym znajduje się cmentarz, nazywa się Grodzisko. Już 
w pierwszej po/owie XVI wieku częSć tego pagórkowatego terenu była 
wlasnoScią gminy żydowskiej i służyła za miejsce pochówku. 
Dopiero jednak w roku 1550 gmina zakupuje resztę parceli rozszerza 
cmentarz i otacza go murem. 
Opuszczamy cmentarz i wracamy do Niasta Żydowskiego. rym razem 
od ulicy Jatecznej idziemy inną drogą i dochodzimy do u/. RUS!flr:J, 

Przyt11/ek żydowski - dawny Szpital Św. wzarza i kościół Św. Wojciecha 



na której znajduje 
się najstarsze przedmieście Lublina -

czwartek (Czute/{) i najstarszy lubelski koś
ciół pod wezwaniem świętego 1'1ikołaja. Dzisiaj 

Czwartek zamieszkały jest - podobnie jak wszystkie 
otaczające ulice - wyłącznie przez Żydów. Ciągnie się on aż 

do ulicy LU/3ARTOWS/fft:.J, najdłuższej ulicy żydowskiego getta. 
Ulica ta robi zupełnie szczególne wrażenie. Obok małych bud 

stoją na niej czteropiętrowe domy z nowoczesnymi fasadami, które 
nadają dzielnicy pozór wielkomiejskości. 1'1ieszkają w nich bogaci 

ortodoksyjni Żydzi i kupcy, którzy na tej samej ulicy mają swoje 
hurtownie i sklepy. Ulica pełna jest ludzi, handluje się tu wszystkim, 
gdyż to właśnie tutaj znajduje się giełda różnorakich towarów. 
Przy sklepach stoją tragarze opasani powrozami, którzy czekają na 
okazję do zarobku. są to silni Żydzi o krzepkich dłoniach -
przeciwiettstwo uczonych, ale dychawicznych talmudystów, jakich 
spotkaliśmy w szkołach i klauzach przy ul. Szerokiej. 
Opuszczamy getto i wracamy do miasta. Oglądane obrazy nadal 
migoczą przed naszymi oczyma, gdyż niepostrzeżenie znajdujemy się 
w europejskim mieście między hotelami, kawiarniami: cukierniami. 
W popołudniowym słońcu spacerują tutaj dystyngowane damy i ele
gancko ubrani panowie. Jest wśród nich wielu Żydów, ale są to żydzi 
nowocześni. Niektórzy z nich odwrócili się od getta plecami. Na tym 
„ korso " nie zatrzymujemy się zbyt długo i idziemy w kierunku 
przedmieścia W/t;N/AWA, zwanego też Czech ·wką. 

w rzeczywistości tylko Wieniawa stanowi zwarte siedlisko żydowskie z sy
nagogą, domem nauki, /ażnią i cmentarzem. synagoga wznosi się na 
wzgórzu na środku małego placu, prawie w centrum osady. Jest to 
kamienna budowla o pięknym kształcie architektonicznym, 
jednonawowa, kwadratowa z sienią i galerią dla kobiet. Niestety 
starość i deszcz zrobiły już swoje: dach się załamał, a cały dom jest 
zamokły. Omina musiała zabrać z bożnicy zwoje Tory i inne sprzęty 
liturgiczne i przenieść modlitwy do pobliskiego domu nauki. Od tego 
czasu synagoga chyli się ku ruinie i jeśli nikt nie przyjdzie jej z pomo
cą, niedługo całkiem się rozpadnie. 
Wieniawa sprawia wrażenie wsi. !'1a/e parterowe domki z werandami, 
z ogrodami, działkami warzywnymi i studniami nie dają poznać 
prastarej osady ani bliskości miasta. Czechów (albo Czechówka) leży 
bliżej Lublina i oddzielony jest od Wieniawy wielkim i pięknym 
ogrodem. Wzdłuż długiego, bagnistego stawu biegnie droga, łącząca 
obie miejscowości. !'1ały młyn klekocze dziett i noc, a wąska i błot

nista uliczka prowadzi od niego do miasta. 1'1ałe, rozpadające się 

domy, bezładnie ściśnięte ku sobie, stoją wzdłuż drogi. W jednej z tych 
na wpół zawalonych bud mieści się 5tube/, czyli izba modłów malej 
gminy. w innej ulokowany jest cheder, jedyna szkoła w tej 
miejscowości. Tak wyglądają dziś te mieściny I tak wyglądały one 
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pewnie przed stuleciem, 
gdy z Łańcuta w Galicji przeniósł się 

tutaj „ Widzący " z Lublina, Jakub Icchak 
ttorowic i tutaj w jednym z małych domków w ci

chej uliczce otworzy/ swój „dwór". W tym czasie 
w 1'1ieScie Żydowskim w Lublinie nie było jeszcze miejsca 

dla rabbiego - cudotwórcy. 
Ołówny rabin Lublina Azril ttorowic zwany „żelazną głową " bacznie 

pi/nowa/, by żaden żyd nie waży/ się powiedzieć dobrego słowa o rab-
bim - cudotwórcy. Ale szybko wieloustna lama zaczęła chwalić wielką 
pobożnoSć, uczonoSć, dobroć I spolegliwoSć Jakuba Icchaka. 
Wkrótce Wieniawa stała się celem masowych pielgrzymek Żydów z ca
/ego kraju, którzy u cadyka szukali uzdrowienia i pocieszenia. 
Przed zapyziałą mieSciną otworzy/a się szansa rozwoju, bowiem 
zaczęli się tu osiedlać bogaci wyznawcy „ Widzącego ". !Yie trwało to 
jednak długo. „ Widzący" mia/ już tak wielu zwolenników, że mógł bez 
obaw przenieSć się do miasta. Swoją obszerną klauzę założy/ przy 
ul. Szerokiej 28. 
!'1óg/ w niej nauczać i modlić się z e swoimi zwolennikami nie 
niepokojony przez misnagdim (przeciwników chasydyzmu). 
Tutaj przeniosło się też z Wieniawy duchowe centrum miasta. Tysiące 

chasydów przeprowadzi/o się za nim do Lublina. 
Wieniawa znowu zapadła w sen z którego nie przebudziła się do 
dzisiaj. Aż do obecnej wojny (tzn. pierwszej) Wieniawa była osobną 
gminą miejską o kilkusetletniej historii. 
Teraz włączona jest do Lublina. 

Majer Bałaban „Żydowskie !"lias to w Lublinie" 
Wy dawnictwo 1'15 - !'1arek Oacka; Lublin 19 91 
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Ulica Szeroka Most Znmkowy nad ul. Podzamcze, 

widok z ul. Szerokiej 

Skrzyżowanie ulic Jatecznej i Mostowej, w głębi most na Czech6wce 



Wnętrze synagogi Malzarszalszul 

Bet/za midrasz ( Jateczna 6) 
Widok z Wieniawy 



MÓJ LIJBUIY 
Mój Lublin zaczął się na Lubar

towskiąj 21, prawdopodobnie dlatego, te tam 
się urodzi/am, spędzi/am dzieciństwo i młodość at do 

1939 roku kiedy !Yiemcy ząjęli miasto. Po połączeniu ulicy 
!Yowej z Lubartowską mój dom otrzyma! numer 47. w mojej 

pamięci pozostał jednak zawsze jako dom z numerem 21. Dom skła-
da! się wlaścirvie z czterech budynkó1v, które zamykały podwórze z wiecz

nie brudną ubikacją. przeznaczoną dla lokatorów. 

!Yaprzeciwko naszego domu stała dwupiętrowa kamienica. !Yalet ala do Szyferó1v. 
U Szyferów znąjdowal się dom modlitwy (a sztybl) dla Żydów. Dla mnie dom 
modlitwy odgrywa! specjalną rolę w czasie ś1viąt tydowskiego !Yowego Roku i Sąd
nego Dnia (Jom lfipur). lfiedy uczestnicy modlillv zaczęli pokazywać się ze 
s1voimi aksamitnymi woreczkaml z akcesoriami do mod/ów (ta/es I syder·;. 
wiedziałam. te wkrótce moi rodzice wrócą do domu. skończy się samotny 
rvieczór i czekąją nas ślviąteczne dania. kawałek nadzie1vanąj zyby. uszka z mię
sem na rosole świątecznym a nade wszystko świąteczne 01voce: 1vinogrona, 
pomarańcze i arbuz. !Ya ś1vięta mój ojciec kupował trochę takich oivocó1v, na 
które · normalnie nie motna by/o sobie pozwolić. Podczas tych 1vieczorów nastrój 
był szczególny. a w porvietrzu czuło się jakby strach. Rozumieliśmy dos!orvnie, 
te Bóg podpisuje kartę losu dla katdego z nas i naszych bliskich. 

Dom Szustaka. mieszczący się przy ulicy Lubartowskiej J 8, mia! dla mnie 
spec;jalne znaczenie. Tam znajdo1va!y się dwie z czterech tydowskich szkól 
otlvorzonych po odzyskaniu niepodległości przez Polskę po pienvsząj wojnie 
śrviatorvej Przed południem pracowała szkoła nazwana od naz1viska kierowniczki 
- Sztatmanowej Po południu lokal ząjmowali ucznimvie szkoły BorawskiąJ: wśród 
których i ja się znąjdowalem kilka lat począ1vszy od 1921 roku. Moi rodzice 
zapisali mnie nąjpienvdo Mandelkernowąj na Lubartowskiąj 24. ( .. ) 
Czwarta tydowska szkoła znajdowała się na Zamojskiąj, daleko od tydmvskiego 
skupiska i by/a przeznaczona dla chlopcó1v. Dlaczego zalotono at trzy szkoły dla 
dziecvcząt i jedną dla chłopców? Prarvdopodobnie Żydzi niechętnie posyłali 
chłopców do tzw. świeckich szkól, z prowadzoną w ogromnej mierze nauką 
języka polskiego i innych przedmiotów. Woleli „chedery" lj. szkoły religijne. 
uwatając. it w ten sposób w swoim poji;ciu strzegli chlopcócv przed odąjścicm 
od religii. 

lubarto1vska 20 by/a miejscem. gdzie według nas. dzieci, sprzedawano 
najlepsze przysmaki: kiszone jabłka latem i mrotone zimą. Sklep na/eta! do 
właściciela znanego jako Aron ,,Ciap " . Takich jabłek nigdy potem nie jad/am. nie 
znalazłam ich tet w tadnym kraju po wojnie i nawet po powrocie do Lublina. 
Przepadły razem z Żydami i ich specyficznym pieczywem i potrawaml jak np. 
gotowane ob1varzanki. gorące babki lub gorący groch. Handlem tymi 
„ delikatesami" duta część tydowskiej biedoty ratmvala się od głodu. Sprzedatą 
ząjmowaly się przewatnie kobiety. które cafy swój „towar nosiły ze sobą " -
obwarzanki w koszyku, gorący groch w telaznym garnku mviniętym 1v szmaty, 
by dlutej utrzymać ciepło. !Yawolyivania: „ Gorący groch gorące babkl ś1viete 
obwarzanki", rozlegały się całymi nocami. „ Handel" grochem najbardziej „krvit/" 

'J Tales (hebr. talli-lhJ, uroczysta szata wierze/mia, używana przez i.y.znawcórv judaizmu 
podczas modlitw. Syder, mo<Jlitewnil<. 

Ulica Nowa 
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na Kowalskiej i Szerokiej 
albo na mostku prowadzącym z Ko

walskiej do Zamku. Za tymi handlarzami wiecznie 
uganiali się poliqancl często zabierąjąc im „ towar' : a 

nierzadko rozdeptl{jąc go wprost na ulicy, przy akompania
mencie rozpaczliwych krzykórv rl{jnowanych handlarek Po takiej 

„ operaqi" zostawaly one zupe/nie bez środków do tycia. 

Charakterystyczną cechą ciasno zabudowanej ulicy lubartowskiej był 
zupełny brak na niej zieleni. Mięjscem, gdzie rosły nieliczne drzewa, by/ dzie-

dziniec tydowskiego Szpitala (zwanego lfegdysz - przytulek dla biednych cho
rych) oraz sad naprzeciwko niego. Tu mieszkańcy lubartowskiej i ulic 
sąsiednich szukali trochę wytchnienia. Sad ó1v mia/ wszystkiego kilkaset 
metrórv kwadratowych, drzew nie było w nim tet zbyt wiele, ale w okolicy 
pozbawionęj zieleni by/ miejscem poszukiwanym. Gospodarz sadu wcale nie by/ 
zachrvycony odwiedzającymi, zabronił nawet wchodzić, ale mimo to zawsze 
gromadziły się w nim kobiety z dziećmi szukając trochę słońca albo schronienia 
w cieniu anemicznych drzewek. 

Specyficznym elementem ulicy lubartowskiej by/a fabryka wag i odwatnikórv, 
naletąca do lfessa. Zegar z wiety fabrycznej odmierza/ czas całej okolicy i i.y

znaćzal jej rytm. Syrena fabryczna natomiast kierowa/a dniem mieszkańców. 
Jednym oznajmia/a czas rozpoczęcia pracy, innym czas modlihvy. Mlodziet y 
szkolnej obwieszcza/a, t e muszą spieszyć się do szkoły. lfessa zna/a cala ulica. 
Często motna go by/o widzieć jadącego bryczką w towarzyshvie swojej 
jasnowłosej córki. 
W latach dwudziestych rv fabryce 1vybuchl potar; zagratając innym domom. 
Paliła się kilka dni, ludzie sądzili, t e nadszedł koniec świata. f'fikt nie mógł 
rvyobrazić sobie lubartowskiej bez fabryki, zegara rvyznaczającego z rviety czas 
i fabrycznej syreny. 
Choć zegar po potarze pozostał na swoim miejscu, fabryka nigdy jut nie 
odzyska/a dawnęj świetności. Przez petvien okres pracorvala tylko jej część, w koń
cu zaprzestano produkqi. 
W póżniejszych latach częsć budynkórv zajęła fabryka mucholapek „ Bengal". 

W Jatach dwudziestych, niedaleko szpitala, na rogu ulic lubartowskiej i Unickiej 
zaczęto budo1vę wytszej uczelni religii tydowskiej (Jeszywa), w której mieli 
ksztalcić się młodzi chlopcy z całego śrviata. Iniqatorem był ówczesny rabin -
Szpiro. /Ya uroczystosć polotenia kamienia węgielnego zjechali chasydzi rabini 
i rvie/u pobotnych tydów z ca/ego ś1viata. Ulice zapelnily czarne kapoty, czapki 
sobolowe i białe pończochy galicyjskich Żydórv. Wszyscy pragnęli uczestniczyć 
w niecodziennym święcie - po1vstaniu uczelni która zdobyła w póżniejszych 
latach ogromną sławę pod nazwą Jeszywas Chachmej lublin (uczelnia 
mądrosci). Dlaczego rvybrano rv/aśnie lublin na siedzibę unikalnej w ś1viecie 
uczelni - trudno mi potviedzieć. Motliwe, te dzialal autorytet rabina, będącego 
rvie/ką osobistością i mądrym 1vykszta/conym cz/01viekiem, nawet w znaczeniu 
laickim. Motliwe tet, te lublin został 1vybrany z powodu bogatej tradyqi 
tydowskiej i środowiska liczącego kilkadziesiąt tysięcy osób. Wielu tydów 
lubelskich ofiarowalo pieniądze na Jeszywę. W mieszkaniach pojawiły się 
skarbonki, plynęly sumy od Żydórv z ca/ego śrviata. W ten sposób w miescie jut 
i tak pełnym kontrastów, obok Katolickiego Unirversytetu, 1vyrosla 1vytsza 
uczelnia religii żydowskiej. /Ya otwarcie zjechały się znowu tysiące Żydów 

Ulica Nawa 



z całego świata 

i ulice znów zapełniły się czarnymi 
kapotami, czapkami sobolowymi i białymi 

porlczochami. lubelska Jeszywa była czymś nowym 
1t1 świecie religijnym, a warunki dla studiujących były tu 

zupełnie inne, nit 1t1 dotychczasowych uczelniach tego rodząju. 
Dute i jasne pokoje mieszkalne otrzymały nowoczesne urządzenia 

higieniczne. Doskonale rvyposatone zostały sale 1vyk/ado1t1e. Dobre wa
runki miały zachęcić młodych Judzi z bogatych domów do studiowania 1t1 

lublinie. Specjalną atrakq'ą był model zburzonąj przed wiekami świątyni 
jerozolimskiej, rvykonany pra1vdopodobnie ze szczerego złota. 

Krakowskie Frzedmieście - ulica „śtlliąteczna " 
f'fie odrlliedzala go biedota tydowska. Po tej ulicy nie chodziło się tak po prostu, 
lecz cvybierano się na nią po specjalnych przygotowaniach. To była „świąteczna " 
ulica, na której Aobiety nie pokazywały się bez kapelusza. f'fiewie/u Żydów 
mieszka/o przy niej Było jednak trochę sklepów, warsztatów i domóiv, których 
właścicielami byli Żydzi. f'fiedaleko Bramy Krakorvskiej miał swój warsztat 
Pejsach Rąjsfe!d, jeden z nąj!epszych krawców lubelskich. Garnitury z jego 
pracowni miały specjalną markę. Znanymi kra.wcami byli tet Ai<erman, właściciel 
firmy WJostowicer. ( ... ) 
Sklep obuillia KuropalTvy pamięta na pe1łf110 rllielu lublinian. Drugi - 11ersza Bi/eta 
- znajdował się na rogu Ś111iętoduskiąj i Krakowskiego Frzedmieścia i sąsiadował 
ze sklepem futer. ówcześni uczniorllie zapamiętali 11iewątpli111ie divie księgarnie -
jedną pani Zyngierorvej pod numerem jedenastym lub trzynastym i drugą 
Kostenberga (póżniąj olTvorzoną), rv poblitu ulicy Ko//ątaja. Z 1v/aścicie!i domów 
pamiętam dwóch - Izraelitę (pod nr 51) i doktora Ząjdmana, którego kamienica 
zostala zbombardowana jako jedna z pienvszych. ponie1vat w mieszczącym się 
1t1 nięj kinie „ Sty!orvy" 1vyśrllietlany był 1t1 tym czasie film „As rvyilliadu ·: o szpie
goslTllie niemieckim. 
Krakowskie F'rzedmieście miało 111iele punktów budzący zainteresorvanie. Jednym 
z nich były hotele „Europa" i „Wiktoria", które intrygowały dzieci a nawet 
dorosłych stojącymi przed nimi posłańcami w mundurach z miedzianymi 
guzikami i czenvonymi czapkami. Czekali na klientórv, którzy porllierzali im 
doręczanie /istó1v i paczek lub rótnych clliadomości. Zastępowali wtedy pocztę i te
lefon, który na/eta! jeszcze wtedy do rzadkości - zaczęli znikać w miarę 
uspratłf!1iania poczty i rozpowszechniania aparatów telefonicznych. 
Miejscem spotkarl mlodziety był najczęściej skrver na placu litewskim. 
Ustarlliono tam kilkadziesiąt ławek, na których motna było odpocząć w cleniu 
drzew lub popatrzeć na pomnik Unii lubelskiej, otoczony krlliatami. Krakowskie 
Frzedmieście było rllięc ulicą tradycyjnych spacerów. Tu spotyka/o się przyjaciół 
i zarllieralo nowe znąjomości. 

Ró:ta Fiszman • Sznajdman „Mój lublin" Wydatłf!1ictwo lubelskie, 1989 r. 

Ulica Nowa 



Ulica Kowalska 

SZABAS -
Dzień Odpoczynku. Zaczyna się 

w wieczór piątkowy i trwa do pierwszej 
gwiazdki w sobotę. Obowiązuje wówczas ponie

chanie wszelkiej pracy, nawet przyrządzania ciepłych 
posiłków (przygotowuje się je wcześniej) . W czasie szabasu 

nie wolno palić ognia, gazu ani elektryczności. Potrawy pod
grzewa się więc na małym płomyku. Do charakterystycznych dań 

szabasowych należą chałki i wino, siekana ryba, którą czasami for-
muje się w kulki. Podana z chrzanem lub ćwikłą jest jedną z naj

smaczniejszych potraw kuchni Izraelitów. Jada się też cholent 
(czulent), zapiekankę z białej fasoll cebuli, ziemniaków (lub kaszy), 
której smak nadaje szponder lub wołowy mostek. Czasami zamiast 
ziemniaków i kaszy wkłada się do środka czulentu duży knedel. 
Czulent może zawierać różne składniki, zależnie od regionu i za
możności stalowników. 
w czasie szabasu je się również inną zapiekankę - tzw. kugiel, 
stanowiący rodzaj puddingu. Trudno wyobrazić sobie sobotnie święto 
żydów bez potrawy zwaney tzimmes (cymes) . Jest to danie słodkie i tlus
te, zawierające różne sk/adniki: marchew (lub inne warzywa), suszone 
ś!iwkl miód i cukier. Zdarza się też mięso dodawane przede wszyst
kim do cymesu noworocznego. 

CZlfLLl'fT (danie szabasowe) 
I kg tłustej wołowiny (mostek, szponder), 400 g kaszy jęczmiennej, 

400 g fasoli jasiek, 2 łyżki smalcu gęsiego lub kurzego, 2 cebule, sól 
pieprz. 

/'aso/ę wypłukać i namoczyć w przegotowanej, ostudzonej wodzie: 
zostawić do następnego dnia. Nięso posolić, zostawić na trzydzieści 
minut, zlać obficie zimną wodą, pokrajać w kawałki. Obraną cebulę 

pokrąjać w kostkę i /ekl<o zrumienić na tłuszczu w dużym rondlu o gru
bym dnie (najlepiej kamionka) . Do rondla dodać mięso, wypłukaną 

kaszę, namoczoną fasolę, podlać wodą, w której moczyła się faso/a, 
szczelnie przykryć i wstawić do nagrzanego piekarnika. Piec na 
najmniejszym płomieniu, aż potrawa nabierze brązowego koloru. 
Podawać w tym samym naczyniu, w którym się zapieka/a. 



1'1.E. Jfalbarlski analizqjąc 
etymologię wyrazu czulent sugerqje, te 

określenie potrawy mote pochodzić od hebrąj
skiego „ szeukim " (przenocować). Danie to przyrządza

no jut w piątek i gamek gliniany z czulentem zanoszono do 
piekarni, by przez noc upieki się na sobotni szabas. W soboty 

bowiem nie wolno t ydom rozpalać ognia. Rano tego dnia odlviedzala 
domostr.va chrześcijanka „ poligrube': która rozniecała za drobnym wy

nagrodzeniem ogierl w pieco1viskach. 

lfll<il/5L (danie szabasowe, u/Jogie) 
J kg ziemniaków, 2-J łyżki gęsiego tłuszczu, 2-J gęsie szyjki 
nadziewane /Julką tartą zarobioną gęsim tłuszczem, sól pieprz, 4 duże 
ce/Jule, 4 zą/Jki czosnku. 

O/Jrane ziemniaki pokroić w plas.try. U/ożyć w glinianym garnku 
warstwami, na zmianę z plastrami ce/Juli. Poprószyć posiekanym 
czosnkiem. Wierzchnią warstwę polać roztopionym tłuszczem I po
lotyć 2-J gęsie szyje. Zamknąć szczelnie pokrywą i piec w niezbyt 
gorącym piekarniku 2-J godziny. 

CY/fll55 
i kg marchwi, J Jyżki smalcu kurzego, łyżka miodu pszczelego, 
łyżeczka cukru, łyżeczka cynamonu, łyżka soku z cytryny, sól. 

Oczyszczoną marchew umyć i pokrajać w grubsze krążki, w/ożyć do 
rondla. Do marchwi dodać miód, cukier, tłuszcz, lekko pod/ac wodą 
i dusić na małym ogniu at zmięknie; od czasu do czasu potrząsnąć 
rondlem, a/Jy potrawa nie przywar/a do dna. Ody płyn zupełnie 
wyparuje, a marchew zaimpregnuje się tłuszczem, doprawić do 
smaku solą i skropić sokiem z cytryny. Podawać jako dodatek 
jarzynowy do kury z roso/u Ju/J jako samodzielne danie deserowe. 
cymes występuje w kuchni żydowskiej pod różnymi postaciami. 



CHÓR 

SoPTWYY 

ALrr 

Krystyna Ekie/ska 
Eltbieta Grądzie! - Zawada 
Beata ffakonieczna 
Małgorzata Rapa 

Malgorzata Iwanicka 
Dorota !faz/owska 
Irena Olbromska 
Danuta Polak 

TfJYORY 

BASY 

Bogumil f'ruziński 
Tomasz Olębocki 
Piotr Preidl 
Janusz wlizlo (inspektor chóru) 
Marcin Wożniak 

Piotr Chęć 
Miroslaw Drozdmvski 
JosifOusar 
Stanislaw lrvanicki 
Adam Ko/tyś 
Piotr Pecio 
Wojciech Zasada 

BALET 
Beata Kamińska, Barbara Mieczkowska-Markiewicz, Barbara Słowińska, 

Roman lfamińskl Janusz Tes, Leszek Tes, Mirosław Szerszeń, 

Jarosław tóltorvski (inspektor baletu) 

ORKIESTRA 

Oratyna Rozwadorvska - koncertmistrz 
Anna Krzemińska 
Beata Pysz 
Anna Mikita 
ttenryk Wyrzycki 
ffalina łasko 
Marta Pędzisz 
/frystyna ffowacka 
Anna Poliszuk 
Danuta Ko/tyś 
Stanislaw Szymczyk 

AL1ÓWKI 

Stanisław Dziesińskl - inspektor orkiestry 
/frystyna Michalska 

W10LoNczEa 

Elva Sobiecka 
Magdalena Szustak - Tesaro1.1cz 
eJtbieta Szewczuk 

ffoNTRABAS I O/TARA BASOWA 

Stanisław Blach 

0/TARA BASOWA 

Jaroslaiv Rudnicki 

Alk;ja Mrówczyńska 

0BóJ I ROŻEK AJYO/ELSK/ 

Lucjan Patroń 

XLARNfiY 

f'AOOT 

Adam Cegie/kowski 
Zbigniew Zastawny 

Mirosław Korbut 

WALroRJY1e 

TRĄ13KI 

Puzo N 

ttenryk Król 
Bogusław /fobia/ka 

Robert Mrówczyński 
Antoni Cegielkowski 

Benedykt Jurkowski 

PERJWSJA 

Janusz Baca 
Piotr Wróblewski 

AKORDEON I f'ORTEPIAl'I 

Marek Senveta 

MAJYDOL/l'fA 

!fa/ina łasko 



KOSTIUMY I DEKORACJE WYKOJYAŁY PRACOWJYIE 
TEC/tJYICZJYE TEATRU MuzyczJYEOO 

Kierowane przez: 

Pracownia krawiecka damska 
lflementyna Roztworowska- Kowalczyk 

Pracownia krawiecka męska 
Edward Krysa 

Pracownia plastyczna 
Maciej Wolosiuk 

Peruki 
Ewa Kręcisz 

Stolarnia i ślusarnia 
Krzysztof Duda 

Tapicerka i upięcia tkanin 
Marian Gębala 

świat/o 
ffenryk Strzyżewski 

Dźwięk 

Marcin /Yogas 

Pomocą przy realizacji spektaklu 
służą garderobiane i montażyści sceny 

W programie wykorzystano zdjęcia archiwalne ze zbiorów prywatnych, 
S. Kielszni z albumu „ Lublin trzech pokoleń " KAW, Lublin 1987, 

/. /friegera z albumu „Krakowski Kazimierz" Arka, /fraków 1992 r. 

oraz rysunki /faro/a Richarda ffankera. 

Redakcja programu: Anna /Yowak 
Skład komputerowy: 

Kinga & Bartek Oągola 

Druk: Lubelska Drukarnia ALF-ORAF 
Lublin ul. Kościuszki 4 
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TECt!NICZNE TEATRU MUzyczNEOO 

Kierowane przez: 

Pracownia krawiecka damska 
Klementyna Roztworowska- Kowalczyk 

Pracownia krawiecka męska 
Edward /frysa 

Pracownia plastyczna 
Maciej Wolosiuk 

Peruki 
Ewa Jfręcisz 

Stolarnia i ślusarnia 
Krzysztof Duda 

Tapicerka i upięcia tkanin 
Marian Gębala 

światło 
ffen.ryk Strzyżewski 

Dźwięk 

Marcin !Yogas 

Pomocą przy realizacji spektaklu 
służą garderobiane i montażyści sceny 

W programie wykorzystano zdjęcia archiwalne ze zbiorów prywatnych, 
S. Kielszni z albumu „ Lublin trzech pokoleń" /fAW, Lublin 1987, 

I. lfriegera z albumu „Krakowski Kazimierz" Arka, /fraków 1992 r. 

oraz .rysunki Karola Richarda ffankera. 

Redakcja programu: Anna !Yowak 
Skład komputerowy: 

Kinga &' Bartek Oągola 

Druk: Lubelska Drukarnia ALF-ORAF 
Lublin ul. Kościuszki 4 
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Tewie, mleczarz - MARIA/V JOSICZ 

Golda, jego żona - EL/30/VOHA KRZESIŃSKA 

Cajtla, córka Tewiego - KRYSTY/VA SzrDWWSKA 

ffudel, córka Tewiego - BOŻ/3/VA SAULSKA 

Chawa, córka Tewiego -"AGJVIESZKA KUHKÓWJVA. 

Szprynca, córka Tewiego - BOGUSŁAWA MA TYS 

Bilka, córka Tewiego - MAŁGORZATA RAPA 
(artystka chóru) 

Jenta, swatka - IRE/VA CffODZIAKIEWICZ 

Motel Kamzoil, krawiec - JERZY 1IJROW/CZ 

Sznąjdla, jego matka - ffAL/JfA LEWARTOWICZ 

Perczyk, student - DA/V/EL SAULSKI (gościnnie) 

Lejzor Wolf, rzeźnik - A!VDRZEJ SIKORA 

Mordka, karczmarz - JA/V KRZYSIAK 

Rabin - JÓZEF KASPERSKI 

Mendel, jego syn - BOGUMIŁ FRUZIŃSKI 
(artysta chóru) 

Abram, księgarz - JANUSZ WL/ZŁO 
(artysta chóru) 

!Vaum, żebrak - AJYDRZEJ WJYUK 
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(solista baletu) 

SkrŻypek - BEATA KAMDYSKA 
(solistka baletu) 
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