Ci, którzy opuszczają Chełm zakończą wędrówkę w Chełmie,
Ci, którzy zostają w Chełmie są już tam na pewno.
Wszystkie drogi prowadzą do Chełma,
Gdyż cały świat to jeden wielki Chełm.
/Isaac Bashevis Singer/
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DLACZEGO ZAJĄŁEM SIĘ
PRZYGOTOWANIEM PRZEWODNIKA?
Temat Żydów w Chełmie wydaje się być właściwie zapomniany. Samo słowo „Żyd”
większości kojarzy się negatywnie, dlatego ogólnopolska akcja „Tęsknię za Tobą Żydzie”
mająca na celu przypominanie o Żydach, którzy zamieszkiwali masowo Polskę do 1. poł.
XX wieku, zostałaby tutaj uznana za obraźliwą. Chełmianie nie lubią rozmawiać o dawnych
mieszkańcach. Na aktualnym planie naszego miasta widać tylko trzy obiekty związane
z religią mojżeszową: Kirkut, Synagogę i Cmentarz Wojenny (tzw. Patelnia), gdzie ginęli
jeńcy wojenni i mieszkańcy Getta.
Praca, nad którą pracowałem jest moim osobistym doświadczeniem, wyzwaniem.
Poznawanie historii własnego miasta jest niezwykle pasjonujące, ale też trudne, dlatego
mam nadzieję, że czytając ten przewodnik poczują się Państwo jakby stąpali po Ziemi
Chełmskiej. Godziny spędzone przy czytaniu przewodników i dokumentów, oraz robieniu
zdjęć na długo pozostaną w mojej pamięci.
Moje zainteresowanie Żydami, ich kulturą, obyczajami i historią rozpoczęło się w
2007 roku po rodzinnym wyjeździe na Krakowski Kazimierz. To tam po raz pierwszy
zobaczyłem Żydów, zetknąłem się z ich kulturą i odwiedziłem Synagogę. Szczególnie
podoba mi się muzyka klezmerska, której mogę słuchać na co dzień, dzięki płycie
„Alkimja” wydanej przez Justynę Steczkowską.
Aktualnie wraz z grupą przyjaciół realizujemy program przygotowany przez
Fundację Centrum Edukacji Obywatelskiej „Sefer – opowieści o polskich Żydach”.
Naszym celem jest przypomnienie młodym mieszkańcom Chełma o tym, że całkiem
niedawno po ulicach, po których dzisiaj chodzimy, chodzili Żydzi. Co się z nimi stało?
Każdy wie, że zginęli w czasie II Wojny Światowej, a wielu z ocalałych zmusił do wyjazdu
nowy system. Niestety prawie nikt nie wie nawet czym była Synagoga, a także, że Chełm
był miastem w połowie zamieszkiwanym przez Żydów. Co więcej, w świadomości
izraelitów funkcjonuje ono jedynie jako wytwór wyobraźni Isaaca Bashevisa Singera, który
napisał o Chełmie wiele opowiadań.
Życzę miłego czytania!
Bartosz Mazurek
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Mała opowiastka historyczna
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Dokładną datę osiedlenia się w Chełmie pierwszych Żydów trudno określić. Szacuje
się ją na wiek XIII. Pierwszym namacalnym dowodem na ich zamieszkanie była Macew z
kirkutu, która wskazywała rok 1442.
Od tamtego momentu sztetl rozwijał się mniej lub bardziej dynamicznie, nękany jak
samo miasto wszelkiego rodzaju katastrofami i najazdami. W jego historii widać dwa
tragiczne momenty: Powstanie Chmielnickiego w XVII wieku oraz II Wojnę Światową.
Oba te wydarzenia wyniszczyły chełmski kahał.
Liczba Żydów w Chełmie stale rosła osiągając nawet 56% wszystkich mieszkańców
w 1913 roku wieku. W roku 1939 ich liczba stanowiła 44% ogółu czyli około 15 tysięcy
osób.
W miarę osiedlania się w kredowym grodzie wykupywali z rąk miasta i budowali
samodzielnie kamienice i fabryki. W 1939 roku prawie cała Starówka była własnością
Żydów. Należało do nich także większość fabryk, obiektów handlowych i usługowych.
Holocaust wyniszczył doszczętnie społeczność sztetla. Na początku wojny
hitlerowcy wypędzili w tzw. „Marszu Śmierci” 500 chełmskich Żydów do Hrubieszowa,
skąd mieli przeprawić się przez Bug na tereny okupowane przez ZSRR, który jednak
odmówił im wstępu, 200 ocalałych musiało więc udać się w drogę powrotną do Chełma.
Utworzono rok później Getto w Chełmie.
Ciekawym elementem, który rozsławił Chełm – baśniowe miasto – na całym świecie
są opowiadania Noblisty Isaaca Bashevisa Singera, który napisał szereg opowiadań o tzw.
Mędrcach (lub Głupcach) z Chełma, o których opowiem w kolejnych rozdziałach.
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Wycieczka śladem chełmskiego sztetla
P R Z E W O D N I K

P O

N I E I S T N I E J Ą C Y M

M I E Ś C I E

Witam Państwa na Dworcu Głównym PKP w Chełmie, gdzie rozpoczniemy
wycieczkę śladem chełmskich Żydów. Mało mamy dzisiaj widocznych miejsc kultury
mojżeszowej, ale postaram się przybliżyć Państwu sylwetkę sztetla.
Pierwszym obiektem, który odwiedzimy będzie
XV-wieczny kirkut odrestaurowany w latach 90. XX
wieku. Widzimy na nim pomnik ofiar Holocaustu
i macewy – w części nowe. Dlaczego? Otóż po wybuchu
II Wojny Światowej jak wszyscy wiemy hitlerowcy starali
się zniszczyć naród Żydowski, zniszczyli też i ten piękny
cmentarz, a z oryginalnych macew ułożyli chodnik przed
siedzibą Gestapo przy obecnej alei Marszałka
Piłsudskiego, leżą tam po dziś dzień.
Idąc dalej w stronę centrum miasta ulicamiIlustracja 1: Kirkut w Chełmie /www.wikipedia.pl/
Kolejową, a następnie Mickiewicza dochodzimy do skrzyżowania z ulicą Narutowicza przy
którym stoi kamienica zamieszkiwana w młodości przez Szmula Zygielbojma. Szmul
Zygielbojm był członkiem Bundu w Chełmie,
radnym Warszawy i Łodzi, a od 1942 roku także
członkiem Rady Narodowej RP w Londynie. Otruł
się gazem w 1943 roku po upadku powstania w
Getcie Warszawskim, w liście pożegnalnym napisał
m.in., że „Nie mogę pozostać w spokoju. Nie mogę żyć, gdy
resztki narodu żydowskiego w Polsce, którego jestem
przedstawicielem, są likwidowane. Śmiercią swoją pragnę
wyrazić najsilniejszy protest przeciw bierności, z którą świat
przygląda się i dopuszcza zagłady ludu żydowskiego”
Ilustracja 2: Dom Szmula Zygielbojma /własne/

Skręcając
w
ulicę
Narutowicza
dochodzimy do ulicy Lubelskiej. Przy
skrzyżowaniu z ulicą Gen. Orlicz-Dreszera
stoi kamienica, która była siedzibą
Żydowskiego Towarzystwa GimnastycznoSportowego „Makabi”. Kilka kroków naprzód
i dochodzimy do miejsca, gdzie przez wojną
znajdował się żydowski Kinoteatr „Polonia”.
Właścicielem kina był znany chełmski rabin
Najhaus. Dzięki tej przemyślanej nazwie
odwiedzali go również Polacy. Obecnie jakIlustracja 3: Miejsce żydowskiego Kinoteatru /własne/
widać znajduje się tu hotel.
Aby kontynuować naszą wyprawę musimy zawrócić i udać się ulicą Lubelską
w stronę Placu Gdańskiego (dawniej Plac Ducha Świętego), gdzie znajduje się magistrat,
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dalej skręcimy w ulicę Gdańską dochodząc
do Żydowskiego Domu Starców. Następnie ulicą
Jadwigi Młodowskiej obok kościoła unickiego i ulicą
Świętego Mikołaja mijamy na ulicy, znów, Lubelskiej
siedzibę Żydowskiej partii popularnie zwanej
„Robotnikami Syjonu”. Dochodzimy wreszcie do
ulicy Przechodniej. Jesteśmy na schodach łączących ją
z ulicą Pocztową. Było to ulubione miejsce spotkań
młodzieży żydowskiej i nie tylko. Dziś to miejsce
Ilustracja 4: Magistrat /własne/
służy jedynie jako przejście. Zauważyli już Państwo na
pewno, że Chełm jest miastem o typowej żydowskiej zabudowie.
Idziemy ulicą Pocztową, z której widać piękne kamieniczki przy Uściługskiej. Po
drugiej stronie ulicy znajdowało się w czasie II Wojny Światowej Getto.
Skręcamy teraz w miejski deptak – Lwowską – ulicę handlową od zarania dziejów. Przy
skrzyżowaniu z ulicą Uściługską znajdowała się siedziba „Bundu” czyli Powszechnego
Żydowskiego Związku Robotniczego, do którego, jak już wspominałem, należał Szmul
Zygielbojm.

Ilustracja 6: Pocztowa i Uściługska /własne/

Ilustracja 5: Schody /własne/

Ilustracja 7: Pocztowa i Lwowska /własne/
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Dochodzimy do Rynku, nazwanego Placem
Edwarda Łuczkowskiego, na cześć wybitnego
chełmskiego lekarza jego nazwiskiem. W czasach
świetności kultury żydowskiej w Chełmie stał
w części wschodniej tzw. Okrąglak. Był to owalny
budynek złożony z kilkunastu parterowych
budynków, w których znajdowały się wszelkiego
rodzaju sklepy. Większość z nim należała jak
i kamienice na wokół Rynku i na całej Starówce do
Żydów. Został rozebrany pod koniec wojny. Na jego Ilustracja 8: Rynek /własne/
miejscu widzimy dziś studnię oraz makietę miasta
z 1820 roku, a także podgląd na Chełmskie
Podziemia
Na moment wyrwę Państwa ze świata sztetla
i opowiem o tym co znajduje się pod naszymi
nogami. Od średniowiecza do XIX wieku
mieszkańcy Rynku eksploatowali kredę, na której
stoi miasto. Drążono wielopoziomowe korytarze,
które łącząc się powodowały wstrząsy, a nawet
osunięcia
budynków.
Były
chętnie
wykorzystywane
jako
meliny,
a
w
czasie
Wojny
Ilustracja 9: Makieta miasta z 1820 r. /własne/
ukrywali się w nich Żydzi. Niektóre szacunki mówią o 40 km tychże labiryntów. Zbadano
do dzisiaj tylko 15 km, a podziemna trasa turystyczna liczy 2 km.
Ruszamy w drogę ulicą Szkolną, gdzie znajdowała się główna Synagoga, na miejscu
kościoła klasztoru Dominikanów. Niestety budynek został rozebrany, a na jego miejscu stoi
nowa kamienica.

Ilustracja 10: Dawna Synagoga /własne/

Ilustracja 11: Dawne Jatki /własne/

Skręcamy w ulicę Krzywą (dawniej Adrianowska), przy której znajdowało się najwięcej
prywatnych domów modlitwy. Interesują nas jednak Jatki na skrzyżowaniu ulicy o tej samej
nazwie z Krzywą. Arkadowy fronton jest pozostałością po Ratuszu. Całą ścianę
zamurowano po wojnie.
Kilka metrów dalej na skrzyżowaniu z ulicą Mikołaja Kopernika znajduje się
budynek Małej Synagogi, w której obecnie mieści się kontrowersyjna restauracja.
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Wybudowana została w czasie I Wojny Światowej. Do dziś widzimy tylko charakterystyczny
styl budowli i płaskorzeźbę przedstawiającą tablice z Dekalogiem. Tekst jest obecnie
niewidoczny
Udajemy się w górę ulicą Kopernika, aby
powrócić na Rynek, gdzie w południowej części stoi
kiosk. Kiosk, niby nic ciekawego, a jednak ten jest
wyjątkowy. Należał niegdyś do Żyda – Majera
Dobkowskiego, jest najstarszym punktem dystrybucji
prasy w mieście, który służy do dnia dzisiejszego.
Ciekawa jest szczególnie jego drewniana architektura,
przypominająca z lekka styl świdermajerów.
Ilustracja 12: Kiosk /własne/
Wracamy po raz kolejny na ulicę Lubelską, by
naprzeciw barokowego kościoła skręcić w Pijarską.
Przy tej stromej brukowanej uliczce znajdowały się
niegdyś dwa ważne dla Żydów budynki: przy
skrzyżowaniu żydowskie hotel „Wiktoria”, a nieco
niżej Biblioteka im. Icchaka Lejbusza Pereca – pisarza
z Zamościa. Organizowano w niej również szereg
imprezy oświatowe i kulturalne.
Ilustracja 13: Pijarska /własne/

Dotarliśmy do końca naszej wycieczki. Mam nadzieję, że tak jak i mi, również
Państwu sprawiła ona niezwykłą lekcję historii.

Ilustracja 15: Ulica Siedlecka (teren Getta) /własne/
Ilustracja 14: Ulica Ogrodowa /własne/
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Chełmscy Głupcy
CZY L I CHE ŁM W OPOW IA DA NI AC H IS A ACA BA SHE VIS A S IN GE R A

Jak głosi legenda nad Chełmem leciał Anioł trzymając w rękach dwa worki – jeden
z mądrością, a drugi z głupotą. Tak się składa, że na chełmskim wzgórzu rosły wysokie
dęby, o które worek z głupotą zahaczył i się rozerwał. Tym oto sposobem mieszkańcy
miasta stali osławionymi głupcami. „Najmądrzejszy” był Gronam Wół, który razem
ze swoją radą rozpatrywał różne miejskie problemy.
Próbując zażegnać kryzys wyruszyli mieli różne pomysły, od wyplenienia tego słowa
z języka, aż po wojnę z innym miastem. Wyruszyli więc na wojnę z Gorzkowem,
po rocznych przygotowaniach, uzbrojeni w miecze przetopione z patelni, a nawet tłuczki
do ziemniaków. Po drodze jednak zabłądzili dochodząc z Armią Chełmian
do Szczęsnopola, gdzie akurat trwało wesele. Bój ten oczywiście przegrali, z kretesem,
to Gronam Wół został ogłoszony w Chełmie Cesarzem Szczęsnopola
Innym razem próbując załatać dziurę budżetową przyszedł im z pomocą
najbogatszy chełmski Żyd, obiecał im złoto jeśli zapewnią mu życie wieczne. Myśleli więc
siedem dni nad rozwiązniem problemu. Z pomocą przyszedł im służący, który powiedział,
że w Dalfunce nigdy żaden bogacz nie umarł. Wysłali go więc do podmiejskiej dzielnicy
biedoty, zwanej Dalfunką. Sprytny interesant zapłacił zaliczkę i obiecał, że jeśli rzeczywiście
będzie tam żyć po wsze czasy to zapłaci całą obiecaną sumę. Jakież było zdziwienie, kiedy
po 6 latach umarł! Rada doszła do wniosku, że Żyd po prostu wydał wszystkie pieniądze
i nie był już bogaty, co było przyczyną zgonu.
Kolejny szabas przyniósł Gronamowi prezent
od mieszkańców – Karpia. Była to ryba mądra,
a im dłuższy ogon tym więcej szarych komórek.
Oglądając ten oto okaz, z bliska nachylając się
do wiadra, chlasnął go w twarz i został uznany
za głupi, no bo jaka mądra ryba uderzy Gronama
Woła? Pół roku myślał wódz nad karą, aż w końcu
wymyślił, że niesfornego karpia należy utopić,
zebrała się więc społeczność miasta nad jeziorem, a
kat cisnął karpiem o taflę wody.

Ilustracja 16: Głupcy z Chełma i karp /www.chelm.info/
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Ilustracja 17: Żydzi na Rynku /W starym albumie mojego dziadka/

Ilustracja 18: Jatki /W starym albumie mojego dziadka/

Ilustracja 19: Plac Ducha Świętego, w głębi polski
kinoteatr /W starym albumie mojego dziadka/

9

Ilustracja 20: Ulica Adrianowska (obecnie Krzywa) / W starym albumie mojego dziadka/

Ilustracja 21: Stara Synagoga /W starym albumie mojego dziadka/
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Ilustracja 23: Okrąglak /W starym albumie mojego dziadka/
Ilustracja 22: Żydowska manifestacja /W starym
albumie mojego dziadka/

Ilustracja 25: Ulica Lubelska /W starym albumie
mojego dziadka/

Ilustracja 24: Ulica Pocztowa-Lwowska /W starym albumie
mojego dziadka/

Ilustracja 27: Ulica Pocztowa-Uściługska /W
Ilustracja 26: Mała Synagoga /W starym albumie mojego dziadka/ starym albumie mojego dziadka/

Ilustracja 29: Jatki na rynku /www.pamiec.tnn.pl/

Ilustracja 28: Żydowski Dom Starców /www.pamiec.tnn.pl/
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Legenda:
1. Okrąglak
2. Kinoteatr „Polonia”
3. Kamienica Szmula Zygielbojma
4. Mała Synagoga
5. Synagoga
6. Jatki
7. Kirkut
8. Kiosk
9. Schody (miejsce spotkań)
10. Dom Starców
11. Szpital żydowski
12. Hotel „Wiktoria”
13. Biblioteka im. Icchaka Lejbusza Pereca
14. Siedziba „Bundu”
15. Siedziba Partii „Robotnicy Synojnu”
Trasa wycieczki
Teren Getta (do Getta zaliczano także kilka kamienic przy ulicy
Uściługskiej tzw. Małe Getto, oraz kilka budynków na południe
od ulicy Katowskiej)
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Mapa pochodzi ze zbiorów Działu Historii Muzeum Ziemi Chełmskiej im. Wiktora Ambroziewicza w Chełmie
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Inne obiekty sztetla
1. Wykaz bóżnic i prywatnych domów modlitwy
Adres
Założono
Właściciel
Szkolna 9
b.d.
Gmina Wyznaniowa
(Synagoga)
Wesoła 8 (Bóżnica) 1913
Gmina Wyznaniowa
Adrjanowska 3
1902
Ch. Fiszer
Adrjanowska 5
1914
Fiszel Lewensztajn
Adrjanowska 7
1914
G. Hochman
Adrjanowska 8
1852
Fiszel Lewensztajn
Adrjanowska 10
1882
S. Rozenfer
Lubelska 6
1918
Fiszel Lewensztajn
Lubelska 9
1913
Rozenblat
Lubelska 26
1882
S. Engel
Lubelska 87
1902
H. Lejner
Mikołajewska 6
1892
M. Bakalarz
Mikołajewska
1882
Lejba Wajc
Wesoła 7
1907
Majer Kahan
Młynarska 1
1897
Rabin Majer Najhaus
Pilichonki 74
1907
Sz. Koladycki
Katowska 2
1907
Sz. Kiszler
Seminaryjska 9
1911
Gmina Wyznaniowa
Pocztowa 15
1907
Gerszon Rajman
Trubakowska 33
1902
Szyja Szwarc
Hrubieszowska 6
1897
A. Hochgraf
Uściługska 23
1889
S. Nuwendsztern
Siedlecka 2
1862
Rajtman
Reformacka 19
1882
L. Horowicz
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