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Tłumaczenie z języka angielskiego: Marta Chojnowska 

 

 

Księga pamięci gminy żydowskiej w Zambrowie1 

(Fragmenty) 

 

 

Magid Eliakim Getzl jest zmuszony opuścić Zambrów (1895) 

 

W czasie, kiedy Zambrów zyskał dodatkowego szojcheta2 z powodu napływu ludności, obaj 

rabini musieli potwierdzić jego zdolność do uboju zgodnie z rytuałem. Rabin "kazionny" 

(urzędowy) od razu wyraził swoją zgodę. Jednak stary rabin, Regensburg, sprzeciwiał się. W 

międzyczasie szojchet ubijał zwierzęta, a Żydzi spożywali mięso od niego. Miejski Magid, jak 

zwykle, stanął po stronie starego rabina. W mieście utworzyły się dwie formacje. Większość 

opowiadała się po stronie urzędowego rabina. Magid, który był wielkim propagatorem musaru3, 

w swoim kazaniu szabatowym nawoływał i wskazywał, że Żydzi, którzy jedli produkty 

pochodzące od nowego szojcheta, jedzą treif (produkty niekoszerne) i będą przez to cierpieć w 

tym i przyszłym życiu. Wywoływał też gospodarzy, o których wiedział, że jedzą produkty 

pochodzące od tego szojcheta, po imieniu. Nasilał się konflikt między dwiema frakcjami 

Żydów w mieście. Sprawa trafiła do Łomży do komitetu regionalnego, gdzie zgłoszono, że 

taki-i-taki stwarza problemy. Komisja dochodzeniowa przybyła do miasta i zdecydowała, że 

wpływowi ludzie z miasta zdecydują poprzez głosowanie: każda osoba otrzymała dwie kule, 

jedną białą i drugą czerwoną. Jeśli wrzuci białą kulę – opowiada się za Magidem, jeśli czerwoną 

– jest przeciwko. Strona, która stała po stronie rabina urzędowego, była w większości. Więc 

Magid stracił swoje stanowisko i zmuszony był opuścić Zambrów w ciągu dwóch tygodni. 

                                                
1 Obecnie trwają w Łomżyńskim Towarzystwie Naukowym im. Wagów w Łomży prace nad tłumaczeniem 

„Księgi pamięci żydowskiej gminy w Zambrowie”. Ich ukończenie jest planowane na wrzesień 2020 r. 
2 Osoba dokonująca uboju rytualnego. 

3 musar – ruch religijny kładący nacisk na nauczanie etyki i moralności, na odnowę religijną i moralną oraz samo- 

doskonalenie się. Ruch ten, zapoczątkowany w Wilnie w 1842 r., rozwijał głównie na Litwie i został zaszcze- 

piony w litewskich jesziwach. W Nowogródku rabin Josef Juzl Hurwicz, założyciel tamtejszej jesziwy (1896 r.), 

zainicjował radykalny nurt musar w ramach Bejt Josef. Hurwicz zakładał także w ramach Bejt Josef inne jesziwy 
w wielu miastach ówczesnej Rosji i na ziemiach Wielkiego Księstwa Litewskiego pod rosyjskim zaborem.  (za: 

E. Wroczyńska, Księga pamięci żydowskiej gminy w Łomży.) 
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Wyjechał do Białegostoku i tam był Magidem przez parę lat. Później został Magidem w mieście 

Brisku (Brześciu). W swoim ostatnim w Zambrowie kazaniu powiedział, że grzech popełniony 

przez Zambrów nie zostanie zapomniany i całe miasto będzie przez to cierpieć. Posunął się 

nawet do stwierdzenia, że ulice spłoną do samych kamieni... Po tym jak odszedł, dwa tygodnie 

później, Zambrów stanął w płomieniach i całe miasto spłonęło. Żydzi, którzy stali po stronie 

Magida, zinterpretowali to jako "Palec Boży", zaś drudzy mówili, że Magid rzucił na Zambrów 

klątwę. W historii Zambrowa nazywa się to "Pierwszym Wielkim Pożarem". 

 

Pierwszy Wielki Pożar 

 

Pierwszy Wielki Pożar miał miejsce w lipcu 1895 roku. Wybuchł na ulicy Ostrowskiej przy 

rzece, w kuźni.  Był gorący letni dzień i ciepły wietrzyk wiał w stronę miasta, w którym 

wszystkie domy wykonane były z drewna, w większości z dachami ze słomy, wysuszonej przez 

wysoką temperaturę. Wystarczyła jedna iskra, by zapalił się taki dach, a wiatr przeniósł palącą 

się słomę w kierunku dziesiątków innych podobnych domów i całe ulice zajęły się ogniem 

piekielnym. Tak się właśnie stało. Spłonęło całe miasto. Nie było jeszcze żadnej komendy 

straży pożarnej. [Na dodatek] był piątek i większość żydowskich mężczyzn było w łaźni, 

krzycząc ‘więcej pary!’ – pocili się, by uhonorować nadchodzący szabat. Kobiety zajęte były 

przygotowywaniem cymes, gefilte fish i czulentu, a także pilnowały dzieci, by te nie wbiegły 

w ogień. Miasto stanęło w płomieniach. Sklepy na rynku miały małe beczułki nafty, które od 

razu się zapaliły. Pojawił się oddział żołnierzy z koszar, by zobaczyć, czy mogą jakoś pomóc. 

Ale gdy zobaczyli, jak płoną gospody, a sklepy wraz z całym towarem trawią płomienie, 

pomogli najpierw sobie... uratowano dzieci, a my uciekliśmy do lasów i na pola wokół 

Zambrowa i tam zostaliśmy na szabat. Na polach i w lesie można było zobaczyć zapalone 

świece szabatowe i usłyszeć błogosławieństwa przy winie, a także usłyszeć śpiewane pieśni... 

Więc pozostaliśmy na polach i w lasach do niedzieli, podczas gdy nasze skromne domy 

pozostały otwarte, tak, że każdy mógł wejść. Ogień strawił wszelkie mienie: od domu Avremla 

Kuszarera, który stał przy moście na Kuszaren do ulicy Łomżyńskiej i ulicy, przy której stała 

synagoga aż do łaźni, łącznie z samą synagogą i drewnianym bejt midraszem, i od rzeki przy 

ulicy Ostrowskiej – gdzie rozpoczął się pożar – otaczając rynek ze wszystkich stron i sięgając 

do ulicy Białostockiej, gdzie znajdował się sad Khachnika i gdzie stało więzienie, do którego 

trafiali skazańcy przywożeni z Łomży, których trzeba było przetransportować do innych miast 

lub na roboty czy na Syberię. W niedzielę zebrano dzieci i używając chłopskich wozów, 

zawieziono je do okolicznych wiosek czy najbliższych miast, by tam przeczekały czas, gdy 
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Zambrów będzie odbudowywany. Przybyły pełne wozy jedzenia, nawet z Białegostoku. 

Sklepikarze ze spalonych sklepów zaczęli ustawiać tymczasowe stragany, zbite gwoździami 

zwęglone deski, na pasie od środka rynku od ulicy Ostrowskiej do ulicy Białostockiej. Takie 

stoiska były ustawione po dwóch stronach. Sklepikarze przenosili tam małą część swojego 

towaru, by służył pogorzelcom – do czasu aż wybudują nowy Zambrów, a to nie zajęło dużo 

czasu. Przed końcem roku powstał nowy, nowoczesny sztetl i "miasteczko" Zambrów stało się 

"miastem" Zambrów, a małe, drewniane domy ze słomianymi dachami zamienione zostały na 

kamienne budynki, które musiały mieć blaszane dachy. I wszystkie domy, od ulicy 

Łomżyńskiej, po wszystkich czterech stronach rynku, a także wszystkie domy na ulicy 

Kościelnej, musiały być wykonane z kamienia, nie z drewna. Był to nowy wymóg powiatowy. 

I kiedy miasto było już niemalże odbudowane, wszyscy, którzy przenieśli się do wiosek i 

miasteczek wokół Zambrowa, zaczęli powracać do nowych domów. Sklepikarzy przyciągały 

wybudowane według najnowszego stylu sklepy ze wszystkimi rodzajami towarów, jak przystoi 

miastu. Zambrów zyskał bardziej nowoczesny wygląd, ludzie zaczęli ubierać się lepiej, 

ponieważ 'nie przystoi' 'rozwiniętemu' miastu, by jego mieszkańcy chodzili w łachmanach. 

Ludzie nie chcieli odstawać od nowych domów i zaczęli się stroić, i jedno prowadzi do drugiego 

– Zambrów, jako najpiękniejsze i arystokratyczne miasto, stało na drugim miejscu w regionie 

łomżyńskim.  

Odnośnie tego, co tu piszę, że jedno prowadzi do drugiego, przypomina mi się historia 

zambrowskiego Żyda, który chyba nazywał się Jitzhak Velvel Gołombek, syn Monusza. Miał 

on dom na Kuszaren, naprzeciwko domu Abcheha Frumkina. Ubierał się skromnie. Był całkiem 

sprytnym Żydem; spytano się go kiedyś, dlaczego nigdy nie poleruje swoich butów. Wtedy on 

zaczął kalkulować: gdybym zaczął polerować buty, musiałbym kupić nowe skarpety. A jeśli 

ktoś ma wypolerowane buty i nowe skarpety, potrzeba nowych spodni, i nowej kurtki. Do 

nowej kurtki potrzeba szafy, gdzie można byłoby ją powiesić, a żeby wstawić szafę trzeba 

poszerzyć dom... Więc wykalkulował, że wypolerowanie butów kosztowałoby go 120 rubli, 

więc lepiej, i taniej, ich nie polerować i nosić podarte spodnie... Dowcipnisie w Zambrowie z 

dobrym humorem nazywali go 'człowiekiem bez spodni' za jego spryt. 

 


