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MOI „BRODZCY” ŻYDZI
2. Po prostu…Brody…*
Jeżeli mam pisać o tych, którzy tam żyli, jakże nie
wspomnieć o miejscu, gdzie się to wszystko działo…
o miasteczku kresowym, położonym około 100 km od
Lwowa, o Brodach. Brody miasteczko Galicji z okresu
c.k. Austrii. „Zaraz za Brodami zaczynał się kiedyś zabór
rosyjski”.
Na przejściu granicznym w Brodach, 1900

W dniu 3 Maja młodzież akademicka
ubrana
w
mundury
„Sokołów”
ubarwiała pochód świąteczny.
A
harcerstwo?
Drużyny
męskie
i żeńskie? Wspomniane już gimnazjum
Mundur Towarzystwa
państwowe im. Józefa Korzeniowskiego
Gimnastycznego ‘Sokół’
w Brodach. Gimnazjum żeńskie –
prywatne – im. Elizy Orzeszkowej. Średnia szkoła
handlowa. A księgarnia Feliksa Westa z własnym
wydawnictwem? A wojsko stojące w koszarach dużych
tuż za miastem?
Brody, koszary kawalerii

Brody, młyn parowy, 1905-10

Z listu mamy: „Brody posiadały
dwa młyny, jeden duży parowy,
drugi mniejszy, gorzelnię, tartak
i licznych rzemieślników, plus
przywilej wolnego handlu. Tę
galicyjskość utrwaliły we mnie
moje wspomnienia dziecinne.

A gmach tak zwanej „brygady” pułkownika Władysława
Andersa na głównej ulicy Złotej? Szkoła powszechna
przy małej Rojekówce, też z pomnikami Józefa
Korzeniowskiego. – Dalej szkoła podstawowa żydowska.
Główna ulica Złota łącząca Rojekówkę z dalekim
Rynkiem, pełnym sklepików, kramów żydowskich.
Na brodzkim rynku

Jakże często mój
dziadek, ojciec mojej
matki, wspominał te
„c.k. czasy”, kiedy on
przeżywał
swoją
W brodzkim tartaku
młodość… Ale myślę,
że ta „galicyjskość” objawiała się przede wszystkim
w dążności do życia społecznego. Przecież to właśnie
w Galicji największą „wolność” odczuwali Polacy.
W naszych małych Brodach istniało Towarzystwo
Gimnastyczne „Sokół” (Gmach ‘Sokoła’ wraz z dużym
boiskiem
położony
przy
zielonych
Wałach,
a naprzeciwko Gimnazjum Męskiego był miejscem wielu
spotkań i zbiórek harcerskich).
Budynek brodzkiego „Sokoła”

Poważny gmach Sądu Powiatowego przy ulicy Wały
Gimnazjalne. Gmach „Izby Przemysłowej” dziwnie cichy
w czasach
mojej młodości… Pierścień Wałów
otaczających zielenią miasto. To były Brody… A jeszcze
za żeńskim gimnazjum zamek w otoczeniu parku. W
moich gimnazjalnych czasach mieszkała tam hrabina,
tajemnicza i nieznana. Tylko koleżanka Wanda czasami
nam o niej wspominała. Matka jej pracowała u hrabiny.
Oczywiście kościół rzymsko- katolicki, cerkiew – nie
prawosławna – a grekokatolicka, bożnica, schowana
między kamieniczkami, daleko za Rynkiem Świat trzech

wyznań, trzech kultur żyjących do 1939 roku obok siebie
we względnej zgodzie.

Żydów
- Hamana? Do dziś pamiętam wierszyki
deklamowane przez moje koleżanki Żydówki.

Ukraińcy to odrębny problem, którego teraz tu
nie poruszam. Ale jak żyliśmy z Żydami? Czy byli bardzo
nam obcy? I tak – i nie…

„Haman był - Haman jest
Haman był wściekły pies
Ale Żydzi go nie chcieli
I Hamana powiesili”

Z jednej strony to było głupie: bajdurzenie
służących, że w macy żydowskiej musi być koniecznie
kropla krwi dziecka chrześcijańskiego, więc straszyło się
małe dzieci, by przed Świętami Paschy uciekały przed
Żydami.
Były hasła głoszone o „Żydokomunie”, która
winna jest piekłu za „żelazną kurtyną” naszego
nieznanego nam
a
wrogiego
sąsiada.
Były
przeświadczenia, że „Żyd to
Żyd” i nie należy
się
z
nim
zanadto
spoufalać. I tak
okpi i oszuka
goja…
Były i hasła
głoszone przez
eleganckich
korporantów
w haftowanych
czapeczkach
przyjeżdżających
na święta do domu z Uniwersytetu Jana Kazimierza we
Lwowie:
„Bij Żyda! Nie kupuj u Żyda!” To była ta ciemniejsza
strona naszych stosunków.
Ale też było i przekonanie, że Żydzi to mądry naród, że
wielu wśród nich zdolnych ludzi, zwłaszcza w
matematyce, fizyce, w medycynie… Były przyjaźnie
wzajemne, szacunek.

A tajemnicze „Kuczki” gdy w prowizorycznie
zbudowanych budach, miała na modlących się kapać
woda z dyni na głowę?!
A „ Sądny Dzień”?
A nieznana dziś chyba nikomu mezuza –
maleńkie pasemka 10 przykazań przybite do framugi
drzwi każdego żydowskiego domu? Żyd wchodząc do
domu całował palce kładąc je na tych tajemniczych
przybitych do drzwi pasemkach?
A lisie czapy? A chusty zakładane do modlitwy?
Chałaty? Siwe brody, pejsy małych Żydków?!
To wszystko był świat inny, tajemniczy, odrębnyale równocześnie znany nam w jakiś sposób od
dzieciństwa. Przyjęty przez nas, stanowiący cząstkę
naszej rzeczywistości… Świat którego dzisiaj już nie ma!
To były Brody…

8. Staruszkowie spod
Okopiska
Nie często przechodziłam
na tylną stronę naszego ogrodu
na ul. Okopową. To była wg. mnie
smutna ulica. Nie brukowana,
prawie jak polna, boczna
„nieważna”. Ale przy niej właśnie
rozciągał się mur cmentarza żydowskiego – Okopiska.
Mur był wysoki z szarego kamienia, więc nie widać było
spoza niego prostokątnych, kamiennych tablic na

Jakże do dzisiaj pamiętam smak macy przysyłanej Ojcu
przez
jego
przyjaciół,
adwokatów,
lekarzy….
W okresie Paschy - Świąt Wielkanocnych, obchodzonych
przez Żydów na pamiątkę otrzymania z rąk Boga – u stóp
Synaju – kamiennych tablic z dziesięciorgiem
przykazań**, nie wolno było jeść Żydom chleba. Na
pamiątkę manny zsyłanej na pustyni, przy ucieczce z
Egiptu***, w każdym żydowskim domu królowała maca.
Cienkie białe placuszki, jakże nam smakowały –
przysyłane jako dowód przyjaźni do naszego domu. A
święto Purim? Pamiątka zwyciężenia prześladowcy
Brodzki cmentarz żydowski

żydowskich grobach. To chyba musiał być stary
cmentarz – bo nie pamiętam, bym kiedy oglądała jakiś
pochód żałobny –pogrzebowy.
Za to utkwiła mi w pamięci niska chałupinka,
naprzeciw muru Okopiska. Chałupeczka była „lilipucia” –
jak z bajki – przed jej oknami na drewnianej ławeczce
siedziało dwoje staruszków. On w czarnym długim
chałacie z długą, białą, biblijną brodą, w czarnej
jarmułce – czapeczce na głowie. Nawet siedząc opierał
się na sękatej lasce. Ona maleńka drobniutka
w spódnicy po kostki, w szarym kaftanie. Siedzieli
i patrzyli na mur Okopiska. A byli tak zapatrzeni jakby
najbardziej ciekawe rzeczy ktoś im pokazywał. Choć
rzadko tamtędy przechodziłam zapamiętałam tę parę –
jak z dziwnej bajki. Prawie nie mówili do siebie. Siedzieli
godnie spokojnie na ławeczce przed swoją chałupinką,
zapatrzeni w szary mur. Dziś myślę jak naprawdę żyło
tych dwoje? Skąd czerpali pieniądze na życie? Skąd mieli
siły do codziennych trudów każdego dnia. Staruszka
wyglądała przecież tak jakby muchę trudno jej było
podnieść. A on – ze swoją sękatą laską? Jak żył stary,
niedołężny? Wtedy dziecinne moje zainteresowanie nie
przestępowało progu „filozofii życia”. Sama żyjąca
w otoczeniu, które nie stawiało przede mną wymagań ni
wyrzeczeń, nie zastanawiałam się: Jak żyją staruszkowie
spod Okopiska…? Tylko w pamięci pozostał ich obraz
jakby odbicie tylko jednej strony ich życia: dwoje
staruszków, na drewnianej ławeczce, pod maleńką
chałupką z miłością patrzących na szary obojętny mur…
Okopiska.

Szczurowicki kościół w rozlewiskach Styru

polami, a dokoła złociły się łany pszenicy uchylającej
swoje ciężkie kłosy. Tak właśnie zapamiętałam tę
pierwszą towarzyską wizytę. Doktór okazał się świetnym
lekarzem. Nawet w warunkach ubogich Szczurowic robił
co mógł, by pomagać i leczyć ludzi. Oboje państwo
Barlasowie zamieszkali w „centrum” Szczurowic,
w jedynej bodaj 1- piętrowej czerwonej kamieniczce na
rynku. Mieli dwoje dzieci. Młodszy synek – Oleś – mimo
całej wiedzy ojca umarł jako mały chłopak na zapalenie
opon mózgowych. Medycyna była bezsilna, a rozpacz
ojca, który dziecka przy najlepszych staraniach nie mógł
uratować – nie miała granic. To wtedy chyba
wyprowadzili się ze Szczurowic. Mnie w pamięci
pozostała tylko wizyta lekarska tym razem do mojej
drogiej Matki – Karoliny. To było jeszcze przed
urodzeniem się i śmiercią ukochanego synka doktorstwa
– Olesia. Zapamiętałam tę wizytę bo za 3 dni miał być

10. Doktór Berlas

Przyjechał do Szczurowic na pierwszą praktykę
lekarską jako młody „świeżo upieczony” lekarz.
W Szczurowicach, w których nie było dotychczas
żadnego lekarza przyjęto go z zastrzeżeniami z jednej
strony (tj. rzesze biednych i ciemnych „szczurowiczan”,
bo taki „dochtor przecież kosztuje” i zachwytem ze
strony miejscowej „elity”). Pamiętam pierwszą nie
lekarską wizytę w naszym domu, gdy rodzice zawierali
znajomość z młodym lekarzem. To wtedy już chyba
przyszedł ze swoją narzeczoną – młodą Żydóweczką,
która mnie dziewczynie, nie za bardzo się podobała. Nie
podobał mi się zresztą i sam doktór, z wydatnym,
żydowskim nosem. Ale nawet i ja musiałam przyznać, że
jest bardzo miły, wesoły, dowcipny. Towarzyska wizyta
minęła w przemiłym nastroju, zakończona spacerem „w
pola”, które przecież „musiał” z dumą pokazać
rozkochany w ziemi ojciec. Szliśmy tak miedzą między

„uroczysty
festyn”
w
Szczurowicach organizowany
przez
przedsiębiorczego
księdza
proboszcza
Jana
Wittka budującego z zapałem
zburzony w czasie I Wojny
Światowej Kościół położony
nad Styrem.
Byłam bardzo zmartwiona, bo… wyskoczył mi na

dziecięcej
buzi
jakiś
pryszczyk. Pytałam więc z
całą powagą i wiarą w
medycynę doktora, czy „ten
pryszczyk zejdzie mi z nosa
do niedzieli”. Pacjentka była
bardzo przejęta, a doktór
rozbawiony. Znowu starsi
zaczęli swoje rozmowy
towarzyskie, w których nam
Kościół w Szczurowicach
„podlotkom” nie wypadało
uczestniczyć. Ale ponieważ rozmowa zeszła na budujący
się kościół szczurowicki, którego czerwone mury widać
było z daleka na wysokim w tym miejscu brzegu Styru,
zapamiętałam dziwne wtedy dla mnie zdanie doktora
”nie chcę być fałszywym prorokiem, ale ten Kościół nie
będzie tu Wam długo służył”. To mógł być rok 1933-34.
Czyżby mądry doktór przewidywał kataklizm wojenny?
Nie pamiętam już więcej spotkań z dok-torem
Berlasem, dobrym, sumiennym lekarzem. Po wojnie
dowiedziałam się o tragicznej i niepotrzebnej śmierci
doktora. W czasie okupacji jechał chłopską furmanką
przez ciemny las. Woźnica – chłop – Ukrainiec? Polak?
zamordował doktora szukając „złota”. Złota przy nim nie
znalazł a wieść o morderstwie i tak rozeszła się między
ludem. Ale to było w pierwszym okresie wojny, gdy
nasze kresy zajęli hitlerowcy… i nic nie groziło za zabicie
Żyda. Nagonka niemiecka na Żydów zaczęła się. Ale żeby
„swój” człowiek, „tutejszy” chłop mordował? Za co?
Dobrego lekarza, człowieka, który swą wiedzą tak
bardzo służył ludziom?

Tu nie mogę oprzeć się anegdocie żydowskiej
o podobnym zabarwieniu. Żyd jedzie z chłopem przez
ciemny las. Chłop łasy zdobyczy rzuca się na Żyda by go
zabić. Żyd prosi, chłop nie ulega. Nad pustą w nocy leśną
ścieżką wschodzi księżyc. Żydek woła w ostatniej
rozpaczy „Zostaw mnie ! Zostaw! Ten księżyc ciebie
zdradzi! A ja mam żonę, mam dzieci!” Nie wyprosił się –
chciwy bandyta zabił i ukrył w lesie ciało ofiary. Nikt nic
nie widział. Mijały lata. Kiedyś w księżycową noc
chłopisko leżąc obok żony zaczął się śmiać” Głupi Żyd!
Mówił mi, że księżyc mnie zdradzi? I co? Nic nikt nie
wie” Żona słucha w osłupieniu… Nie może uwierzyć
temu… Rano leci z nowiną księżycową do sąsiadki… I tak
się zaczęło… Spóźniona sprawiedliwość dosięgła
mordercę.
Czy świecił Księżyc wtedy, na tej pustej, leśnej
ostatniej drodze mądrego lekarza, człowieka – doktora
Berlasa? Nie odwróci się strasznego, haniebnego
morderstwa, ale niech chociaż szacunkiem okryje ofiarę.

*
**
***

Pisownia i interpunkcja oryginalne
Oczywiście Święto Paschy, najważniejsze święto żydowskie, obchodzone
jest na pamiątkę wyzwolenia Izraelitów z niewoli egipskiej.
Oczywiście pochodzenie macy nie ma nic wspólnego z pustynną
manną. Jest to przaśny chleb (stąd Święto Paschy bywa nazywane też
Świętem Przaśników), przygotowywany bez użycia zakwasu jedynie z
mąki zmieszanej z wodą i spożywany na pamiątkę pośpiechu, w jakim
Izraelici musieli opuścić Egipt (w związku z czym zaczyn chleba nie miał
czasu wyrosnąć).

Szczurowickie pola

