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Przed moimi oczami stoi cichy, poważny młodzieniec. Jest średniego wzrostu. Jego podłużna
twarz o wyglądzie sefardyjskim jest obciągnięta cienką, błękitno zabarwioną skorą. Włosy
czarne, falowane. Oczy zaczerwienione, jakby od niewyspania, zmęczone. Mówi zawsze
cicho, ale zanim wypowie jakiekolwiek słowo. jest ono zawsze dobrze przemyślane.
Z nim i jego żoną, świętej pamięci Sonią (Sarą), poznałem się w roku 1929. Opowiedział mi,
że jest malarzem i że przybył do Paryża z Łodzi, aby kontynuować tam edukację malarską,
oraz że jego żona pracuje w fabryce skórzanych płaszczy. Mieszkali w hotelowym pokoju, w
jednym ze starych, gęsto zaludnionych, ubogich robotniczych kwartałów.
Ściany tego pokoju obwieszone były jego obrazami. Gdzieniegdzie, w wazoniku albo w
szklance wody, stały świeże kwiaty.
Za otwartym oknem rozciągał się pejzaż, wzdłuż i wszerz złożony całkowicie z dachów.
Z tamtego miejsca, z pokoju hotelowego, pochodzi w rzeczy samej obraz artysty “Dachy
Paryża” który później został wystawiony, wraz z innymi jego pracami, w Paryżu i w Łodzi.
Myśli którymi się dzielił były wyrazem jego zmagań i poszukiwań.
Nieco później para przeprowadziła się do atelier malarskiego, przy Rue Perrel 25, w budynku
gdzie mieszkał sławny malarz Douanier-Rousseau67.
Było to atelier pełne obrazów na ścianach, a na półkach książek o sztuce, a także dzieł
literackich po francusku i w jidysz.
Były tam dwa kanarki, które czasem wylatywały z klatki i napełniały przestrzeń swoim
śpiewem.
Powyżej, na pięterku atelier, znajdowała się kuchnia, która służyła także za jadalnię. I także
tam żona pracowała przy maszynie do szycia, nad ubraniami przyniesionymi z fabryki,
przyśpiewując sobie przy tym żydowskie ludowe piosenki. Jej mąż, artysta, który często stał
przy desce do prasowania i pomagał, też nieraz nucił swojskie melodie.
* *
*
Sonia, choć była córką ubogiego łódzkiego krawca, miała wygląd dobrze urodzonej córki
rabina. Lubiła ubierać się w czarne jedwabie i aksamity. Była bardzo muzykalna, wcześniej
występowała w na koncertach z łódzkim chorem Hazamir8, śpiewała do IX Symfonii
Beethovena, po hebrajsku. Lubiła śpiewać żydowskie piosenki ludowe. Jej mąż, Jankiel, też
czasem śpiewał w sobotnie wieczory, ale jego pieśni były smutne, o żydowskiej biedzie, o
żydowskich strapieniach. Siedząc przy stole naraz uderzał prawą ręką w swoje kościste
kolano i przechodził na weselsze tony, jakby sam chciał się oswobodzić od smutnych,
przygnębiających melodii. Zabierał się do opowieści, powiedzeń i wybuchał przy tym
gromkim śmiechem.
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Mącznik urodził się 4 grudnia 1905 w Łodzi. Jego ojciec, chasyd aleksandrowski9, Reb’
Israel10, lakierował meble. Swojemu synowi zapewnił tradycyjne wykształcenie, posyłał go
do nauki w chederze11, a także w domu sam uczył go Pięcioksięgu i komentarzy Rasziego12.

Żona J. Mącznika, zamordowana Sonia.

Podczas pierwszej wojny światowej rodzina opuściła Łódź i udała się do krewnego ojca, do
wsi Potok pod Kielcami.
Mały Jankiel lubił tam wędrować, chadzać nad miejscową rzekę, lepić sobie rozmaite
zwierzątka. Rodzice wraz z dziećmi przenieśli się później do Kielc i tam zarabiali na swe
skromne utrzymanie wytwarzaniem drobnych wypieków, które ich synek Jankiel przez pół
dnia roznosił i sprzedawał po kieleckich karczmach. Przez drugą połowę dnia zajmował się
nauką, rysowaniem i czytaniem.
Później, wiedziony silnym pragnieniem by oddać się malarstwu, wyrusza Jankiel z Łodzi do
Warszawy, bez środków finansowych, i wstępuje na tamtejszą Akademię Sztuk Pięknych.
W ciągu dnia uczy się na akademii, a o późnych godzinach nocnych zarabia na kawałek
chleba ozdabiając różnymi motywami albumy.
W 1928 żeni się i tego samego roku przyjeżdża z żoną do Paryża by kontynuować
artystyczne wykształcenie.
Pewnego dnia, wiosną 1937, Jankiel przyszedł do mnie i z głową nieco opuszczona, jak miał
w zwyczaju, zwrócił się niemal błagalnym głosem:
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– Jedźmy razem do Polski. Ja będę tam malował, a ty pisał.
A malować chciał mój niezapomniany przyjaciel stare synagogi, od pokoleń stojące na
polskiej ziemi.
– Nadchodzi burza – dodał drżącym głosem – I nie zostanie już żadnego śladu po
żydowskich zabytkach.

Mącznik w 1937 r., w czasie gdy malował żydowskie postacie w Polsce

Swoją artystyczną duszą przeczuł i przewidział okrutne, burzliwe czasy.
– Pojedziemy, Jankiel.
Nie mając pieniędzy na przeprowadzenie swojej idealistycznej misji by uwiecznić stare
synagogi w Polsce, jako znak wielopokoleniowych żydowskich dziejów w tym kraju, nim
zniszczone zostaną w czasie nawałnicy wojennej, pukał do drzwi wszelkich żydowskich
organizacji i rozprawiał o ważkości ratowania żydowskich zabytków, póki czas. (W tym
czasie w Niemczech płonęły już synagogi.)
Ze swoją malarską kasetą, farbami i pędzlami wyruszył do Polski, po drodze zatrzymując się
w Pradze by tam namalować Staronową Synagogę13.
„Budynki tu są smutne – pisał – I wywołują lęk. Przywołują na myśl procesje. A gdy
kościelny dzwon się rozdzwania, drżę, jakbym był jednym z tych Żydów, co tu dawniej żyli.”
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Spotkaliśmy się później w Tarnowie. W wielką przyjemnością wyjął z teki malarskiej
wizerunki bożnic w Przeworsku i Rzeszowie, pokazał mi je.
Potem pojechaliśmy do Baranowa, mojego rodzinnego miasteczka, do ojca na szabes.
W sobotni wieczór dał tam wykład o sztuce, dla miejscowej młodzieży.
Potem statkiem parowym wyruszyliśmy do Sandomierza14, starego polskiego miasta
leżącego nad Wisła.
Praga, 5 lipca 1937
Drogi Fenster! Jak widzisz,
jestem już w Pradze, piękne
miasto, pełne starych budynków,
ale o innym charakterze, niż
stare budynki Paryża. Te są
smutne i wywołują lęk. Przywołują
na myśl święte procesje. A gdy
kościelny dzwon się rozdzwania,
drżę, jakbym był jednym z tych
Żydów, co tu dawniej żyli.
Najlepsze pozdrowienia dla
Latke i Chajele
Jankew Mącznik

Kopia kartki Mącznika do H. Fenstera

Odwiedziliśmy miejscowe ulice i zabytki.
A gdy zajrzeliśmy do tamtejszej katedry, natychmiast rzucił się nam w oczy duży obraz
olejny. To “dzieło” przedstawiało dwóch Żydów, o długich brodach i dziwacznych wyrazach
twarzy, upuszczających do naczynia krew chrześcijańskiego dziecka, na święto Paschy15...
W przygnębieniu i z odrazą natychmiast opuściliśmy miejsce, gdzie ten oto „obraz” wisiał na
honorowym miejscu, widać po to, by ci, którzy modlą się do Boga miłości, miłosierdzia, i
przebaczenia, mogli się podczas modlitw nim inspirować...
Ruszyliśmy swojskimi żydowskimi uliczkami. Okna domków były otwarte. Podeszliśmy do
jednego z nisko położonych okien. Przy niskim szewskim stoliku, z niewielką ilością przędzy
i czerwonawym kawałkiem wosku, siedział łagodny starzec o śnieżnobiałej brodzie.
Wyglądał jak jeden z patriarchów. Wstał, podszedł do okna mówiąc:
– Pokój z wami, Żydzi. Skąd przybywacie? Jak się nazywacie?
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Gdy opowiedzieliśmy mu jak się nazywamy i skąd przybywamy, odparł z uśmiechem:
– A ja nazywam się Lejb Las. Jestem młody i świeży jak las.
Na twarzy młodego malarza rozlał się natychmiast ciepły uśmiech. Przy pożegnaniu długo
ściskał dłoń Lejbla. Tego samego dnia wyruszyliśmy do Kurowa, gdzie Jankiel planował
malować synagogę-twierdzę.

J. Mącznik

Żydzi przedborscy, obraz olejny
Kolekcja Esther Miedziński - Paryż

Kiedy weszliśmy do niej, zachwyciła nas wspaniale rzeźbiona szafa ołtarzowa, pulpit dla
kantora i bima, które z racji ich piękna zaraz sfotografowaliśmy. Niewiele mniejsze wrażenie
zrobił też pan Joske Sojfer, który był kantorem tej synagogi, tak miał pięknie wyciosaną
twarz i stateczny, arystokratyczny chód.
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J. Mącznik, portret poety Leiba Malacha, obraz olejny
[pseudonim Leib Salzman]

Reb Joske opowiedział nam różne historie i legendy, między innymi o tym jak Saul Wahl16
na jedną dobę został ustanowiony królem polskim. Potem odwiedziliśmy miasteczko
Zawichost, z jego niezwykle życzliwymi Żydami oraz idealistyczną robotniczą młodzieżą
żydowską. Mój przyjaciel dołączył do niej, prowadzili rozmowy aż do późnej,
rozgwieżdżonej nocy.
W synagodze szames pokazał nam piękne, stare zasłony na szafę ołtarzową.
Nazajutrz to pełne życia miasteczko wydało się nam zgoła inne: niepokój malował się na
twarzy mieszkańców, bo rozniosła się wieść, że w pobliskim lesie znaleziono ciała dwóch
zamordowanych Żydów. Później okazało się to nieprawdą, i miasteczko na powrót odzyskało
poprzedni wygląd.
Wtedy Jankiel ustawił się do malowania synagogi. Przyglądali się mu młodzi i starzy.
Wędrowaliśmy jeszcze przez inne żydowskie osady, nurzaliśmy się w żydowskości.
Jankiel oprowadził mnie też po Łodzi, pokazał Bałuty17, siedlisko żydowskiej biedoty, z
którą był osobiście związany. Oprowadzał mnie po chasydzkich domach modlitwy
(shtibeleKh17a). Duże wrażenie zrobił na nim dom modlitwy „martwych chasydów18”, jak
nazywa się chasydów rabiego Nachmana z Bracławia. Po popołudniowych i wieczornych
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modlitwach wszyscy zasiedli przy długim, słabo oświetlonym stole i przysłuchiwali się
Żydowi, który trzymając księgę, tak nauczał:
– Rebe19, niech przez jego zasługi spłyną na nas łaski, powiadał...

J. Mącznik, portret pisarza Wolfa Wieviorki, obraz olejny
Kolekcja H. Fenster

Wreszcie rozstaliśmy się. Kilka dni później dostałem od niego list, że chętnie nadal by
malował inne synagogi, ale nie ma pieniędzy. Nie zostało mu nawet na pokrycie kosztów
podróży do Paryża, gdzie miał niebawem odbyć się żydowski kongres kulturalny, a przy nim
wystawa obrazów żydowskich malarzy20.
Z wizerunkami dziesięciu synagog wrócił do Paryża. Namalować miał w planie ponad
czterdzieści...
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W Paryżu wziął się do znów do pracy. Jego tematyka była odzwierciedleniem duszy,
najgłębszych przeżyć. Mamy tu do czynienia z ciepłym, serdecznym stosunkiem do
podmiotów jego prac, jaki trafia się u artystów pochodzących z wybrzeży Morza
Śródziemnego.
Wystarczy spojrzeć na obraz „Żydzi z Przedborza21” i nasuwa się wrażenie ciepłej relacji i
przywiązania do własnego narodu.

J. Mącznik

autoportret, obraz olejny

To samo dotyczy bardzo udanego portretu poległego pisarza Wolfa Wiewiórki22,
namalowanego podczas wojny w Tuluzie.
A z jakim uczuciem malował dwie małe rybki. Jakby owijał je w światło i cień!
Kiedy wybuchła wojna Mącznik znajdował się z żoną w górach, we wsi Auvergne23. Opuścił
ją jednak i przyjechał czym prędzej do Tuluzy24 by być razem z żydowskimi uchodźcami.
9
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Miał tam w zwyczaju uczęszczać do małego domu modlitwy, spotykać się z Żydami,
których, na marginesie, także zamierzał malować. W tych strasznych czasach wygłosił dla
młodzieży referat o żydowskiej sztuce.
Wstąpił też do żydowskiej organizacji bojowej i starał się werbować do niej młodych.
Tymczasem otrzymano od władz nakaz przymusowego przesiedlenia, malarza z jego żoną do
Loures-Barousse25 w Pirenejach. Zamieszkał w sąsiedniej wiosce Sarp26.
Spotkaliśmy się tam półtora roku później. Malowanie przychodziło mu z trudem. Starał się
wyjechać do Hiszpanii, a stamtąd do Londynu, do Wolnych Francuskich Sił Zbrojnych.
Marzył o utworzeniu przy nich odrębnej żydowskiej formacji.
Ten sam człowiek, na którego twarzy zawsze malował się smutek, wyglądał nie do poznania,
był bardzo niespokojny i podekscytowany. Pewno letniego poranka gdy szedłem z nim
szerokimi, przestronnymi drogami, mówił ze szczególnym podnieceniem, niemal krzyczał:
– Niebezpieczeństwo jest ogromne! Trzeba działać! Jeśli konieczne, trzeba nawet Żydów
zmusić! Czasy wymagają odpowiedzialności, nie ma miejsca na bezład. Światowi gojów –
wykrzykiwał – trzeba dać do zrozumienia, że zginiemy nie tylko my, za sobą pociągniemy
też ich!
Kiedy trochę się uspokoił, zatrzymał się i zaczął mówić o wielkich osobowościach w historii
Żydów, o złotej epoce w Hiszpanii, o Judzie Halewim27 i o Salomonie Ibn Gabirol28.
Rozprawiał o tym jak mogli wyglądać i jakie szaty nosić. Zawsze robił na mnie wrażenie,
jakby przybył z daleka, ze słonecznych, jasnych krain i wbrew własnej woli został wrzucony
na ten zimny świat, który był mu obcy. I stąd ten nieustanny smutek na twarzy.
Wraz z żoną i dwoma szwagierkami, Felą i Ester, próbował się ratować ucieczką do Nicei.
Stamtąd wywieziono ich do Drancy29.
Cztery tygodnie później, 1 listopada 1943, deportowano go stamtąd dalej, [do Oświęcimia].
Jak przekazał Melech Tenenboim, który przeszedł z nim tą drogę męki i cudem ostał się przy
życiu, w obozach Mącznik wykazał się niezwykłym poświeceniem. Nie ustawał w
dodawaniu otuchy i krzepieniu Żydów, a sam wszystko przyjmował z pokorą.
18 września 1945 roku, kiedy Niemcy wycofywali się z Auschwitz, wyprowadzono go wraz
z tysiącami Żydów30, w straszną zawieruchę, do Mauthausen, do Austrii, a stamtąd do
Ebensee, najgorszego z obozów, gdzie 5 maja 1945, na dzień przed wejściem Amerykanów,
wyzionął ducha31.
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1

I Książka ta została napisana i zatytułowana w jidysz. Francuski tytuł nadany przez autora a
zarazem wydawcę to Nos Artistes Martyrs (Nasi artyści męczennicy), podczas gdy bardziej
dosłowne tłumaczenie z jidysz to Nasi zamęczeni artyści.
Jidysz jest tradycyjnym jezykim północnoeuropejskich (aszkenazyjskich) Żydów. Powstał w
średniowieczu, głównie wśród Żydów którzy osiedlali się w Niemczech, z których wielu
emigrowało dalej bardziej na wschód. Gramatyka i słownictwo jidysz są zaczerpnięte przed
wszystkim z języka średnio-wysoko-niemieckiego, włączając w to podwójne przeczenie, ale
dużo słów pochodzi też z hebrajskiego, języków słowiańskich i innych języków, na przykład
z francuskiego. Na przestrzeni wieków niektóre słowa zachowały swe pierwotne znaczenia,
podczas gdy znaczenia innych się zmieniały. Jidysz jest zapisywany hebrajskimi literami.
,,Jid” znaczy ,, Żyd”, a ,,jidysz”— ,, żydowski”. W przeddzień Holokaustu około dwanaście
milionów ludzi mówiło w jidysz. Około 85% z Żydów zamorodowanych podczas Zagłady to
użytkownicy języka jidysz. Obecnie na całym świecie istnieje prawdopodobnie mniej niż
dwa miliony ludzi posługujących się jidysz.
2
Krytyk sztuki, pisarz i poeta Hersz Fenster pisał w jidysz, po francusku i po polsku. Urodził
się w Galicji w 1982 roku, a osiedlił w Paryżu w 1922 roku. Pracował przez pewien czas jako
sekretarz Szolema Asza, żydowskiego powieściopisarza, dramaturga i eseisty. Fenster
utrzymywał osobiste stosunki z wieloma artystami École de Paris, a już od 1945 zaczął
zbierać o nich materiały, szczególnie o tych zamordowanych przez nazistów. Prowadził
swoje badania na terenie obozu internowania w Drancy, odwiedzał rodziny ocalałych,
wypytywał ich, pomagał przywoływać sceny aresztowania przez nazistów, rozmawiał ze
stróżami budynków i z wielkim wysiłkiem zasięgał informacji z dokumentów wydziałów
policyjnych w poszczególnych prefekturach.
3
Marc Chagall, urodziny jako ( משה זַאהַארָאוויטש שַאגַאלMojsze Zacharowicz Szagalow), był
francusko-rosyjskim światowej sławy artystą, z pochodzenia Żydem z Białorusi. Według
opinii historyka sztuki Michaela J. Lewisa (“Whatever Happaned to Marc Chagall?”
Commentary, October 2008, str. 36-37), Chagall był uznany za ostatniego z pierwszego
pokolenia europejskich modernistów. Zasłynął także dzięki żydowskim motywom. Cytowana
bywa wypowiedź Picassa z roku 1950: “Gdy odejdzie Matisse, Chagall pozostanie jednym
malarzem, który rozumie czym tak naprawdę jest kolor.” (Wullschlager, Jackie. Chagall: A
Biography Knopf, 2008). Niektórzy dzielą École de Paris na dwa okresy o różnych stylach,
sprzed pierwszej wojny światowej oraz z międzywojnia. Inni uznają, że szkoła ta rozwijała
się i ewoluowała poprzez oba okresy. Do École de Paris sprzed pierwszej wojny światowej
zaliczani są między innymi Modigliani, Chagall, Matisse, Bonnard, Picasso, Mondrian.
Wkładem Chagalla do książki Fenstera, w miejsce wstępu, jest długi na trzy i pół strony,
żałobny, miejscami naznaczony poczuciem żalu, poemat w jidysz z 1950, w formie rękopisu.
4
Jakub Mącznik był najstarszym z z siedmiorga rodzeństwa. Następna pod względem wieku
była jedyna siostra, Jenta, razem z nowo narodzoną córeczką Frimit zamordowaną w Rzeszy.
[Łódzcy Żydzi stanowili drugą po Warszawie co do wielkości społeczność żydowską w
przedwojennej Polsce. W 1931 r. Prawie jedną trzecią mieszkańców Łodzi (604 tys.)
Stanowili Żydzi (192 tys.). W 1939 r. Ludność żydowska liczyła podobno 233 tys.] Kolejny
pod względem wieku był Ben/Bendet/Beniek (preferował pisownię nazwiska “Moncznik”),
urodzony w 1912, rzeźbiarz, który zamieszkiwał z Jakubem i jego żoną na Rue Perrel w
Paryżu przez dwa lata, w latach trzydziestych. Ben ożenił się w łódzkim getcie, ale jego
pierwsza żona, Chaja Młynarska, nie przeżyła Zagłady. Ben przeżył getto, obozy pracy i
śmierci (Auschwitz i Görlitz; zob. N. Seidel, Die KZ-Außenlager Görlitz und Rennersdorf
1944/45, Drezno 2008, oraz zamieszczony na okładce, a powstały w obozie autoportret Bena)
, po czym wyemigrował do Nowego Jorku w grudniu 1946 roku. Tam w kwietniu 1948 roku
11
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ponownie się ożenił, z ocalałą z niemieckiego obozu śmierci, Grete Samson (zobacz Le
Monde / Le Siècle, 7 May 1999, Horizons: Portrait: 1933–1939: la mémoire infernale d’une
victim de la Shoah), która przybyła do Nowego Jorku w marcu 1947. Mniej więcej w latach
1947-1949 Ben udał się do Francji by odzyskać jak najwięcej z prac malarskich brata Jakuba,
które były wówczas w posiadaniu kuzyna żony artysty. Prawdopodobnie odnalazł połowę z
nich. Ben, wcześniej właściciel małych galerii sztuki w Warszawie i Łodzi, założył i
prowadził w Nowym Jorku wiodąca firmę oprawy obrazów, z dwoma galeriami, obsługująca
znanych artystów, bogatych ludzi, znane osobistości i wiele spośród najbardziej prestiżowych
muzeów w Stanach Zjednoczonych (zobacz Picture Framing Magazine, kwiecień 2004, s 20–
22, Industry Mourns Ben Munn). Podzielił się on spuścizną po Mączniku z pozostałym
czworgiem braci, oprawił i chronił obrazy, oddając płótna do konserwacji gdy tego
wymagały. Ben i Grete mieli dwoje dzieci, młodsze z nich to Charles Samson Moncznik.
Nazwisko Moncznik zostało zmienione na Munn w lipcu 1952, nakazem sądu, że skutkami
retroaktywnymi na akt urodzenia dziecka, wraz z nadaniem amerykańskiego obywatelstwa
rodzicom, Benowi i Grete (zmiana nazwiska dotyczyła całej czteroosobowej rodziny). W
połowie lat dziewięćdziesiątych Charles zaczął używać swojego drugiego imienia. Samson
Munn (inicjator niniejszych tłumaczeń), zwykł słuchać rozlicznych historii swojego ojca na
temat Jakuba i jego żony, ich życia w Paryżu lat trzydziestych, itp. Ben zmarł w roku 2004,
Grete w 2014. Samson, lekarz i wykładowca uczelni medycznej, około roku 1992
zaangażował się w projekty i pisanie opracowań związanych z Holokaustem, ludobójstwami i
podobnymi zbrodniczymi aktami. Jego praca w tej dziedzinie doprowadziła do wyróżnienia
go tytułem Fulbright Specialist, w dziale Peace and Reconciliation Studies. Jego curriculm
vitae, włączając w to prace z związane z ludobójstwem, można znaleźć na stronie
http://www.nach.ws/radiologycv.pdf (ostanio zaktulizowane w czerwcu 2020). Prace
Mącznika posiadane przez Bena, spośród tych odzyskanych we Francji, zostały
odziedziczone przez Samsona Munna, który podjął się kolekcjonowania i restaurowania
kolejnych obrazów. Stworzył on też stronę internetową https://www.macznik.org (ostanio
zaktulizowane w czerwcu 2020).
5
Adres Perrel 2 już nie istnieje. By zobaczyć mapę i widok z lotu ptaka, przejdź na stronę
https://www.macznik.org/Perrel.htm (ostanio zaktulizowane w czerwcu 2020).
6
Henri Rousseau, malarz postimpresjonistyczny, z racji swojego zawodu, był nazywany
także “Celnik” (Le Douanier).
7
W tym samym budynku, lecz chodzi o inne studio. W książce będącej przydatnym źródłem,
N. Nieszawer, M. Boyé and Paul Fogel, Pientres Juifs À Paris, Éditions Denoël, 2000, s. 233,
jak również w innych publikacjach, zostało błędnie przekazane jakoby te dwa atelier były
jednym i tym samym. Błąd ten wynika z niezrozumienia zdania Fenstera w jidysz.
Dodatkowo, w 2018 roku w wymianie bezpośredniej kominikacji, Lydie Marie Lachenal,
córka artysty Léona Wiessberga, która mieszkała w tym budynku w tym samym czasie co
Mącznik, potwierdziła, że istniały dwa różne atelier.
8
Chór którego nazwa oznacza dosłownie “Słowik”.
9
Chasydzi to członkowie jednej wielu ortodoksyjnych żydowskich grup religijnych. Ruch
chasydzki powstał w osiemnastym wieku na terenie zachodniej Ukrainy (w dużej mierze
oparty na ówczesnej modernistycznej reinterpretacji Kabały), i szybko rozpowszechnił się na
cała wschodnią Europę. Chasydyzm opowiada się za poglądami, że Bóg obejmuje i / lub
manifestuje się w świecie materialnym, w tym we wszystkim, co przyziemne (w
przeciwieństwie do wiary w transcendentną naturę Boga); w to, że człowiek musi być z
Bogiem połączony przez cały czas, że zaufanie i wiara są istotną częścią religijnej praktyki,
oraz że pewne aspekty cielesnych czynności i doczesnych zdarzeń są również bardzo ważne.
12
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Ich grupy mają tendencję do podążania za konkretnym przywódcą z wielkim skupieniem i
trzymaniem się jego poglądów (zauważając, że tacy liderzy zawsze są mężczyznami).
Ruch zwolenników cadyków z Aleksandowa rozkwitał w Polsce od roku 1880 aż do czasu
gdy został niemal unicestwiony przez nazistowskie Niemcy podczas drugiej wojny
światowej. Nazwa tego odłamu chasydyzmu pochodzi od nazwy miasteczka Aleksandrów
Łódzki, położonego mniej więcej 45 kilometow pod Łodzią, w jidysz nazywanego
“Aleksander”. Do czasu drugiej wojny światowej, aleksandrowscy chasydzi tworzyli drugą
co do wielkości chasydzką grupę w Polsce, ustępując liczbą jedynie chasydom Ger (z Góry
Kalwarii). Ruch chasydów aleksandrowskich przyciągał głównie rzemieślników, kupców,
prostych ludzi, a w mniejszym stopniu elitarnych znawców Talmudu i zamożniejszych
Żydów, skłaniających się raczej ku ruchowi Ger.
W roku 2016 na całym świecie istniało ponad 130 tysięcy domostw chasydzkich,
przypuszczalnie w przybliżeniu 5 procent z całej żydowskiej populacji na świecie. Obecnie
chasydzi są uznawani przez większość Żydów oraz nie-Żydów za ,,ultraortodoksyjnych” ,
który to termin jest przez nich samych przyjmowany krytycznie, jako że ich w mniemaniu
cechująca ich praktyka judaizmu jest po prostu bardziej autentyczna.
Chasydzi stanowczo podtrzymują zarówno ortodoksyjną żydowską praktykę religijną jak i
tradycje niegdyś istniejące wśród wschodnioeuropejskich religijnych Żydów, z których
większość była w tamtych czasach dużo uboższa i prowincjonalna. Dzisiejsi chasydzi często
rezerwują język hebrajski do celów religijnych i nadal mówią w jidysz w życiu codziennym,
podczas gdy dla większości innych Żydów europejskiego pochodzenia jidysz jest jezykim
nieznanym, a tym bardziej nie używanym w komunikacji. Dla Żydów pochodzących z
innych części świata nie był to nigdy język mówiony.
Chasydzi są znani z ich religijnej zachowawczości i poczucia społecznej odrębności.
Ubierają się zgodnie z dawnym, wschodnioeuropejskim stylem, posiadają specyficzne
wierzenia i praktykują specyficzne zwyczaje. Suma tych elementów pomaga w odróżnieniu i
identyfikacji przynależności jednostki do jednej z chasydzkich podgrup, tak zwanego
,,dworu” (zwolenników jednej z dynastii cadyków). Istnieje nadal kilka dworów z wieloma
tysiecami należących do nich rodzin, jak i setki mniejszych podgrup.
Cadycy aleksandrowscy w unikatowy sposób kładli nacisk na służbę Bogu i osobiste relacje z
bliskimi sobie ludźmi. Fakt ten, wraz z ogólną charakterystyką tej grupy chasydów,
zrzeszającej niezbyt licznie uczonych talmudystów, może wyjaśniać w pewnym stopniu
mniej ścisłe przestrzegania wszystkich tradycji i każdego detalu postępowania, zawartego w
religijnych pismach. Założycielem tego odłamu chasydyzmu był rabin Jechiel Dancyger
(1828-1894). Jego syn, Jerachmiel Isroel Icchok Dancyger (pisane też “Danziger”, 18531910) był jeszcze słynniejszy i zgromadził wielką grupę zwolenników. Jego następcą było
Szmuel Cwi Dancyger (1860-1923). Nauki cadyków, którzy dalej nastąpili podkreślały etykę,
misticyzm i ekstatyczne formy ekspresji, pozostawały w zgodzie z religią, podobnie jak w
przypadku innych chasydzkich grup, a zarazem było w nich mniej formalnego
talmudystycznego judaizmu, a więcej kabały i przełożenia wiary na praktyczny wymiar
stosunków społecznych.
Dla przykładu, opracowanie na temat chasydów z Przedborza, wydane przez Przedborer
Association in Israel and USA, głosi:
,,(…) chasydyzm wyróżniał się emocjomi, radością,
przymiotami i braterstwem między chasydami, jak i
miłością wobec Tory. Chasydzi aleksandrowscy w
Przedborzu, w przeciwieństwie do chasydów Ger znanych z
bystrości i zapału, słynęli z umiarkowania i
powściągliwości, chociaż lubowali się w piciu, co miało
13
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siłę zbliżania ludzi do siebie. Jakikolwiek pretekst był
dobry by urządzić ,,kidusz”, czy to w sobotni wieczór po
modlitwach, podczas ,,Melawe Malke” (zgromadzenia na
koniec szabatu), przy okazji posiłku w dniu ,,Jorcajt”
(rocznicy śmierci), czy z okazji religijnych
uroczystości. Czasami pito ,,lechaim” nawet w zwykły
dzień, w popołudnie przez wieczornymi modlitwami. Zawsze
znalazł się ktoś, kto podjął się zorganizowania tych
celebracji. W swoim czasie, był to Berisz Maltz, który
należał wprawdzie do chasydów podążających za dynastia
Amszynow (z Mszczonowa), jednak z powodu
niewystarczającej liczby tych chasydów by utrzymać w
miasteczku osobny dom modlitwy, on i inni dołączyli do
aleksandrowskich chasydów.
Reb Jankiel Maltz, brat Berisza, był jednym z bogatych
mieszkańców miasteczka i szczodrze wspierał ów dom
modlitwy, podarował ogromne sumy pieniężne na pokrycie
jego wydatków.”
Zwolennicy cadyków z Aleksandrowa pochodzili szczególnie z Warszawy, ale także z Łodzi,
gdzi znajdowało się około 35 domów modlitwy. Trzeci brat, Becalel Jair Dnacynger zajął
stanowisko rabina Łodzi w 1914 roku, rozpoczynając tym samym kolejną gałąź dynastii.
10
Pełne imię ojca Jakuba Mącznika to Israel/Yisrael Kalmen/Kalman/Kalmą
Mącznik/Moncznik. Był on nie tylko aleksandrowskim chasydem, ale również kabalistą,
znanym z tego tytułu w Polsce i rejonie. Kabała ( )ַקָבָּלהjest starożytnym nurtem judaistycznym
polegającym na mistycznym sposobie interpretowania Biblii, ezoterycznych naukach
wyjaśniających związki między niezmiennym, tajemniczym, wiecznym i nieskończonym
bytem z jednej strony, a śmiertelnym doczesnym światem boskiej kreacji z drugiej strony.
Rebbe jest mistrzem, nauczycielem lub mentorem w języku jidysz, czyli mistrzem,
nauczycielem lub mentorem, takim jak rabini i inni pobożni mężczyźni - wtedy tradycyjnie
mężczyźni (słowo jest męskie) - którzy są szczególnie uczeni w judaistycznych pismach,
prawie itp., Typowo żydowscy skrybowie, rzeźnicy rytuałów (koszerni rzeźnicy) i wybierz
innych. Reb’ jest transliteracją formy skróconej w mowie, a R’ jest odpowiednikiem w
języku jidysz; Reb’ jest również używany jako prosty odpowiednik polskiego „Pana” w
odniesieniu do mężczyzny.
11
Kheder był (aw rzadkich miejscach nadal jest) ortodoksyjną religijną, żydowską szkołą dla
chłopców, w wielu miejscach tylko jedną salą, powszechną wówczas w Europie Wschodniej.
Zazwyczaj kheder zaczynał się w wieku 5 lat od nauki języka hebrajskiego, następnie
bezpośrednio Tory, następnie Miszny (co oznacza powtarzanie / studiowanie, pierwsza duża
część tak zwanej „ustnej Tory”) w wieku około 7 lat, a na końcu Talmud . Głośne czytanie i
zapamiętywanie były głównymi zastosowanymi technikami. Koniec nauki chłopca miał być
oznaczony w wieku 13 lub 14 lat jego bar micwą. Po chederze ci, którzy chcieli zostać
formalnymi religijnymi skrybami lub rabinami, udawali się na uniwersytet talmudyczny,
znany jako jesziwa.
Khumash to Tora (pierwsze pięć ksiąg hebrajskiej Biblii (tj. Tanach), 24 księgi, „pięć ksiąg
Mojżesza”) w formie książkowej (a nie zwoju), znanej również w języku angielskim jako
Pięcioksiąg.
12
Rabbi Szlomo Icchaki (1040-1105), znany jaki Raszi, był średniowiecznym rabinem i
autorem powszechnego komentarza do Talmudu i Pięcioksiągu Mojżeszowego. Wysoce
ceniony, logiczny sposób komentowania Rasziego przyciągał zarówno uczonych w piśmie
14
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jak i początkujących studentów. Komentarze Rasziego nadal cieszą się centralną pozycją we
współczesnych studiach rabinicznych, są zawierane w każdym z wydań Talmudu, począwszy
od 1520 roku. Jego komentarze do żydowskiej Biblii posłużyły jako inspiracja do ponad 300
“komentarzy do komentarzy”, autorstwa wielu z najznakomitszych autorów literatury
judiastycznej, którzy analizowali wybór cytatów i słownictwa dokonany przez Rasziego.
13
Według Wikipedii (dostęp 31 sierpnia 2018 roku), synagoga Staronowa w Pradze jest
obecnie najstarszą działającą synagogą w Europie, oraz najstarszą średniowieczną synagogą
która przetrwała do naszych czasów. Jest to budowla o dwunawowej architekturze,
ukończona w roku 1270. Stara Synagoga w Pradze, została zburzona w 1867 i zastąpiona
przez wybudowaną w tym samym miejscu Hiszpańską synagogę, co wyjaśnia obecną nazwę i
status Staronowej synagogi.
14
Sandomierz w jidysz to Cojzmer. W latach trzydziestych Sandomierz szybko się rozwijał.
15
Pesach (Pascha) to jedno z głównych żydowskich świąt, upamiętniające wyzwolenie
Izraelitów z niewoli w starożytnym Egipcie i celebrujące powstanie wolnego narodu
żydowskiego pod pod przywództwem Mojżesza, które to dzieje są zawarte w biblijnej
Księdze Wyjścia. Oskarżenie o mord rytualny jest określeniem nadanym niechlubnym,
powtarzającym się poprzez wieki i antysemickim pomówieniom w których Żydzi byli
oskarżani o porywanie i zabijanie chrześcijańskich dzieci by użyć ich krwi do celów
religijnych. Zarówno w odległej jak i nowoczesnej historii oskarżenia o mord rytualny były
używane by prześladować europejskich Żydów, a nawet doprowadzać do ich mordowania. W
najbardziej rozpowszechnionej wersji tych oskarżeń twierdzi się, że chrześcijańska krew,
szczególnie krew dzieci, jest używana do wypieku macy. Maca, przaśny chleb wyrabiany bez
użycia zakwasu, składa się jedynie z mąki i wody.
Zdjęcia obrazu z Sandomierza, całość i zbliżenia fragmentów

16

Saul Wahl Katzellenbogen, bogaty i wpływowy Żyd, według opowieści w jidysz, jakoby
miał stać się królem Polski na jeden dzień, 18 sierpnia 1587 roku, lub też na kilka dni.
Według tego przekazu, Wahl jako tytuł dodany do jego imienia, pochodzi od rdzenia ,,wal”
w jidysz, oznaczającym głosowanie. Jego wybór na tymczasowego króla nastąpił, by impas
pomiędzy rodzinami Zamoyskich i Zborowskich co do wyboru faktycznego władcy mógł
zostać rozwiązany. Niektórzy historycy negują to, wskazując na fakt, że seria innych
wydarzeń historycznych, ze względu na podobieństwo tematów, mogła przyczynić się do
powstania jidyszowej opowieści.
17
W Łodzi w 1850-ych w. Żydowscy przedsiębiorcy rozwinęli zabudowę mieszkaniową w
polskim mieście Bałuty (jidysz, Bałut), tuż za granicą Łodzi. Bałut / Bałuty wyrosły
przypadkowo, bez bieżącej wody i kanalizacji. Został przyłączony do Łodzi w 1915 r., Kiedy
to w Bałutach / Bałutach mieszkała połowa łódzkich Żydów. Jego nazwa kojarzy się z biedą.
15
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17a

Małe domy --często tylko jednopokojowe-domy -- modlitwy chasydów lub innych
ortodoksyjnych Żydów.
18
Martwymi Chasydami nazywa się tych, którzy pozostali wierni cadykowi Nachmanowi z
Bracławia (1772-1810) jako ich przywódcy nawet po jego śmierci, zamiast szukać jego
następcy. Poszukiwali oni Boga poprzez odosobnienie, prostą wiarę I radość,
nieskomplikowane przez filozofię i teologię. Nachman był kabalistą, a w ciągu ostatnich
czterech lat jego życia słynnym twórcą ustnych opowieści.
19
Jak wspomniano powyżej, „Rebbe” jest mistrzem, nauczycielem lub mentorem w języku
jidysz, czyli mistrzem, nauczycielem lub mentorem, takim jak rabini i inni pobożni
mężczyźni - wtedy tradycyjnie mężczyźni (słowo jest męskie) - którzy są szczególnie uczeni
w judaistycznych pismach, prawie itp., Typowo żydowscy skrybowie, rzeźnicy rytuałów
(koszerni rzeźnicy) i wybierz innych. Reb’ jest transliteracją formy skróconej w mowie, a R’
jest odpowiednikiem w języku jidysz; Reb’ jest również używany jako prosty odpowiednik
polskiego „Pana” w odniesieniu do mężczyzny.
20
Najpewniej chodzi tu o pierwszy Światowy Kongres Kultury Żydowskiej (“Erschter
alweltlecher jidischer kulturkongres”], który odbył się 17-21 września 1937 w pawilonie
nowoczesnej Żydowskiej Kultury w ramach Wystawy Światowej w Paryżu, po francusku
zatytułowanej Exposition Internationale des Arts et Techniques dans la Vie Moderne,
trwającej od 25 maja do 25 listopada 1937 roku. Wystawa przyciągnęła 34 miliony
zwiedzających. Zobacz: https://ia800204.us.archive.org/9/items/nybc208020/nybc208020.pdf
(dostęp 23 stycznia 2020).
W latach trzydziestych XX wieku w Paryżu żyło około dwóch milionów imigrantów. Około
150000 z nich to Żydzi ze wschodniej Europy mówiący w jidysz.
21
W połowie lat trzydziestych populacja Przedbórza była w 60% żydowska. Przed II wojną
światową turyści podróżowali do Przedborza by zwiedzać architektonicznie wyróżniającą się,
drewnianą synagogę w Przedborzu.
22
Wolf Wiewiórka (alternatywna pisownia: Wewyorqe) urodził się w 1898 roku w
Żyrardowie i był pisarzem jidyszowym aktywnym w Paryżu od czasu gdy tam osiadł w 1923
roku. Był autorem książek, poezji, krótkich opowiadań i krytyki literackiej drukowanej min.
w ,,Der parizer hajnt”, ,,Di parizer bleter” (w Paryżu), ,,Di folkscajtung” (w Warszawie),
,,Der forwerts” (w Nowym Jorku), ,,Di prese” (w Buenos Aires). Podczas niemieckiej
okupacji zbiegł do Nicei ze swoją towarzyszką życia Gitele i dwoma z jej córek. Ostatecznie
zostali oni aresztowani przez francuską milicję w 1943 roku i deportowani przez Niemców
do Auschwitz. Wolf zginął w styczniu 1945 roku podczas marszu śmierci z Auschwitz.
23
Auvergne to górski region w południowo-centralnej Francji, znany z turystki pieszej i
narciarstwa.
24
Stolica francuskiego departamentu Haute-Garonne i regionu Oksytania. Miasto znajduje
się na brzegu rzeki Garonne, 150 kilometrów od Morza Śródziemnego, około 675
kilometrów od Paryża, i około 90 kilometrów od granicy z Hiszpanią. To czwarte co do
wielkości miasto Francji, nazywane ,,La Ville Rose”, różowym miastem.
25
Loures-Barousse jest miasteczkiem w departamencie Hautes-Pyrenees w południowej
Francji. Barousse jest rejonem położonym w dwóch dolinach, z dwoma głównymi
miejscowościami, jedna z nich to Loures-Barousse.
26
Sarp to osada w departamencie Hautes-Pyrénées. Znajduje się około 2 km od LouresBarousse, na dalekim południu Francji, w Pirenejach, 12 km od granicy z Hiszpanią.
27
Juda Halewi (znany też jako Juda ben Szmuel Halewi) był żydowskim lekarzem
urodzonym w Hiszpanii, poetą i filozofem. Urodzony w 1080, zmarł w 1141 roku, krótko po
dotarciu do Ziemi Izraela, w tym czasie Królestwa Jerozolimskiego krzyżowców. Halewi jest
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uznany za jednego z największych hebrajskich poetów, ceniony zarówno za religijne jak i
świeckie utwory, wiele z których należy do tekstów liturgicznych po dzisiejszy dzień.
28
Salomon ibn Gabirol (znany jaki Salomon/Szlomo Ben Juda ibn Gabirol) był
jedenastowiecznym poetą i żydowskim filozofem ówczesnej Iberii, pod panowaniem
muzułmańskim. Opublikował ponad sto poetyckich utworów jak i pism z dziedziny egzegezy
rabinistycznej, filozofii, etyki i satyry. Jest najbardziej znany w historii filozofii z doktryny
głoszącej, że wszystkie byty, wliczając w to duszę i intelekt, składają się z materii i formy,
oraz z akcentowania boskiej woli.
29
Obóz internowania w Drancy był obozem dla internowanych Żydów, potem także obozem
przejściowym poprzedzającym deportacje do obozów koncentracyjnych, obozów
przymusowej pracy oraz obozów śmierci, funkcjounujacym podczas niemieckiej okupacji
Francjii podczas II wojny światowej. Mieścił się w Drancy, północno-wschodnim
podmiejskim terenie pod Paryżem. Pomiędzy 22 czerwca a 31 lipca 1944 roku, w czasie gdy
był używany jako obóz przejściowy, 67400 francuskich, polskich i niemieckich Żydów,
włączając w to około 6000 dzieci, zostało stamtąd deportowanych w 64 kolejowych
transportach. Jedynie 1542 więźniów ocalało w obozie do czasu jego wyzwolenia 17 sierpnia
1944 roku. Obóz Drancy był zarządzany przez francuską policję do 1943 roku, kiedy to jego
adminstracja przeszła w ręce SS, z oficerem Alois Brunnerem jako głównym dowodzącym
deportacjami. W roku 2001 sprawa Brunnera ponownie została przedstawiona przed
francuskim sądem, który skazał go zaocznie na karę dożywotniego pozbawienia wolności za
zbrodnie przeciw ludzkości.
30
Marsz śmierci z Auschwitz, na które skazano głodujące ofiary obozu, ciągnął się przez
około 63 kilometry do punktu kolejowego (w Wodzisławiu Śląskim), a stamtąd ocalali
więźniowie byli przetransportowani do Mauthausen.
31
W rzeczywistości Macznik zmarł kilka dni po przybyciu Amerykanów do dywizji Ebensee
w Mauthausen, kiedy przejęli kontrolę nad obozem. Jego ciało nadal jest tam pochowane, w
oznaczonym i upamiętnionym, podwójnym grobie, wraz z inną ofiarą nazistowską.
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