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Napięcia polsko-żydowskie w Tyczynie i okolicy
doby Autonomii Galicyjskiej w świetle
lokalnych źródeł i relacji

Wyobrażenie o niegdysiejszej społeczności małego galicyjskiego miasteczka budujemy na podstawie rozlicznych źródeł, znacząco różniących się od siebie sposobem, w jaki je odczytujemy, a także zakresem informacji, które są w stanie zaoferować. Do dyspozycji badaczy pozostają oficjalne dokumenty i noty zachowane
w archiwach lub w rękach prywatnych. Poza tym – artykuły i doniesienia prasowe, a także zdjęcia poczynione przez lokalnych fotografów. Cennymi źródłami są
zabytki materialne: stroje, meble, urządzenia, a nawet budynki i niewielkie cząstki
zabudowy, które przetrwały od czasów austriackiego panowania. Oczywiście ważną rolę odgrywają również autentyczne wspomnienia i opowieści najstarszych
mieszkańców, te zebrane dzisiaj, powtarzane przez pokolenia w poszczególnych
rodzinach lub spisane przed laty w formie pamiętników. Budowanie obrazu przeszłości małego miasteczka wiąże się oczywiście z wieloma problemami. Można
stwierdzić, że w swej różnorodności lokalne źródła historyczne są dla badacza niczym układanka, której elementy nie zawsze do siebie pasują i których zawsze będzie brakowało, zwłaszcza gdy przedmiotem dociekań jest kwestia tak trudna jak
stosunki polsko-żydowskie. Szczęśliwie w przypadku Tyczyna mamy możliwość
skorzystania z nieocenionego, obfitującego w informacje źródła, łączącego w sobie
wiele spośród wyżej wymienionych typów, przede wszystkim zaś będącego żywym świadectwem minionej epoki. Źródło to stanie się naturalną podstawą dla rozważań kwestii przedstawionej w temacie.
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Kronika tyczyńskiej parafii nie różni się znacząco od wielu innych tego typu źródeł, przechowywanych do dziś w całej Polsce. Składają się na nią trzy księgi, przeszło sześćset pożółkłych pokrytych kursywą stron, gdzieniegdzie uzupełnionych
listami, dokumentami i pamiątkowymi wycinkami z prasy bieżącej. Kronika prowadzona była z przerwami na przestrzeni XIX i XX wieku przez kolejnych proboszczów lub wikarych. W 1831 roku zainicjował ją najbardziej utytułowany kapłan
w dziejach tyczyńskiej parafii – ks. Leopold Olcyngier, ostatni wpis umieszczając
w roku swojej śmierci, 1884. W kolejnych latach jego pracę podjęli ks. Władysław
Cymbul – do 1895 roku, ks. Rajmund Knendich – do 1914 roku oraz ks. Franciszek
Wolski – na przestrzeni lat 1918-1962. Poszczególni kronikarze z konieczności różnią się od siebie pod względem częstotliwości wpisów, stylu i dobieranej tematyki.
Składające się na kronikę wpisy dotyczą z reguły różnorakich wydarzeń z życia lokalnej społeczności, w tym przede wszystkim tych istotnych ze specyficznej, duszpasterskiej pespektywy, członków kleru Kościoła katolickiego.
Podkreślę, że obfitująca w informacje kronika tyczyńskiej parafii jest pod wieloma względami źródłem niełatwym w odbiorze. Przepełniają ją subiektywne wypowiedzi, a wiedza i ocena sytuacji poszczególnych kronikarzy niejednokrotnie
okazuje się zawodna. Nie należy bezkrytycznie brać ich relacji za ostateczne. Co
szczególnie ważne, kronika bynajmniej nie ogarnia całości minionej rzeczywistości, lecz stanowi jedynie jej wąski wycinek. Po pierwsze, oznacza to, że nie jest zrozumiała sama przez się. By należycie zinterpretować kolejne fragmenty z konieczności będziemy musieli odwoływać się do szerszego kontekstu – dziejów wielu
podrzeszowskich miejscowości oraz całej Galicji. Po drugie, kronika przedstawia
minione wydarzenia, nie uwzględniając perspektywy żydowskiej części społeczeństwa. Perspektywa ta odeszła w zapomnienie i nie może już zostać wskrzeszona.
W związku z fragmentarycznością materiału wszelkie wnioski o niegdysiejszym
Tyczynie i stosunkach wewnątrz społeczności jego mieszkańców mogą być utrzymane wyłącznie w kategoriach ogólnych i mieć charakter hipotetyczny.
Ostrożność w wyciąganiu wniosków wynika nie tylko z charakteru kroniki jako
źródła historycznego, ale również z informacji jakie chcemy z jej pomocą uzyskać.
Niniejsza praca dotyka niezwykle delikatnych kwestii, budzących kontrowersje do
dzisiaj, w tym przede wszystkim antyżydowskich postaw wśród duchowieństwa
i pozostałych członków społeczności lokalnej. Pragnę podkreślić, że nie jest moim
celem osądzanie lub przedstawianie kogokolwiek w złym świetle. Jest nim możliwie obiektywne przedstawienie i wyjaśnienie przeszłych stosunków. Wstrzymuję się od wydawania jakichkolwiek ogólnych, wartościujących ocen relacji polsko-żydowskich w Tyczynie, nie widząc ku temu solidnej podstawy. Relacje te, podobnie jak poszczególne ludzkie postawy i reakcje, wydają się w ostatecznym rozrachunku zupełnie niejednoznaczne. Tym, którym temat pracy i dobór zawartych
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w niej treści wyda się tendencyjny i krzywdzący, przypomnę, że dostępne dziś źródła zawierają również przykłady współpracy i pokojowego, a nawet przyjaznego
współistnienia katolików i Żydów. Napięcia, które tu opisuję, choć faktycznie miały
miejsce, nie powinny przesłaniać skomplikowanej całości wzajemnych stosunków
dwóch wspomnianych części społeczności Galicji i dawnego Tyczyna.
W poniższych rozważaniach wezmę pod uwagę przede wszystkim okres Autonomii Galicyjskiej, od 1867 do 1918 roku. Niektóre użyte przeze mnie wzmianki
wykraczają poza te ramy okresu, pozostają jednak przydatne, a wręcz niezbędne
dla jego wyjaśnienia. Nie ograniczę się również wyłącznie do obszaru miasta Tyczyna. W XIX wieku tyczyńska parafia obejmowała swym zasięgiem sąsiednie wsie
– Budziwój, Hermanową i Kielnarową. Pierwsza osobna ekspozytura została utworzona dopiero w roku 1921, dla Budziwoja. Jako że mieszkańcy okolicznych wsi
byli trwałą częścią codziennego życia w Tyczynie, połączoną z miasteczkiem więzami administracyjnymi, gospodarczymi, a nawet więzami pokrewieństwa, dotyczące ich informacje należy bezwzględnie wziąć pod uwagę.
Na początku rozważań wypada przedstawić niezbędne informacje na temat
społeczności żydowskiej w autonomicznym Tyczynie. Wzmianki wskazują, że ludność żydowska począwszy od XVIII wieku do lat 30. XX wieku stanowiła znaczącą
część populacji miasta i mimo sporadycznych spadków utrzymała silną tendencję
do wzrostu. Wiek XVIII przyniósł szczególnie silny rozwój gminy w porównaniu
z wiekami poprzednimi, prawdopodobnie w wyniku znaczącego wyludnienia miasta i poparcia ze strony jego właścicieli, m.in. rodziny Branickich, dążących do aktywizacji zasobów swego dominium. W roku 1790 Żydzi stanowili 375 na 1352 mieszkańców1. W I poł. XIX wieku ich liczba przekroczyła 5002. W roku 1880 stan gminy
żydowskiej sięgnął 735 osób, w 1890 – 990, w 1900 – 854, a w 1910 – 9853. Liczba tyczyńskich Żydów w XX wieku, w okresie poprzedzającym I wojnę światową, osiągnęła pułap między 30% a 40% populacji miasteczka, lekko przewyższając ich średni odsetek w pozostałych miastach i miasteczkach autonomicznej Galicji4. Proporcja ta spada znacząco, gdy w obliczeniach weźmiemy pod uwagę również ludność
podtyczyńskich wsi, gdzie ludność żydowska była w znaczącej mniejszości względem ludności polskiej, podobnie jak w całej, słabo zurbanizowanej Galicji5.
1 Zob. F. Kiryk, S. Mateszew, Tyczyn w okresie rozbiorów i niewoli (1772-1918), w: 600 lat Tyczyna (13681968), T. Kowalski (red.), Rzeszów 1973.
2 Zob. Liber Chronologicus I, s. 25.
3 Zob. A. Zielecki, Samorząd Tyczyna..., w: Z dziejów Tyczyna i okolic, Tyczyn 1998, s. 134, tabela 1.
4 Tomasz Gąsowski przyjmuje, że średni odsetek ludności żydowskiej wynosił ok. 30%. Zob. T. Gąsowski, Struktura narodowościowa ludności miejskiej w autonomicznej Galicji, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego”, 1998, z. 125, s. 89-108 (Prace Historyczne).
5 Ogólny odsetek Żydów w Galicji wyniósł maksymalnie 11,65%. Zob. M. Soboń, Polacy wobec Żydów
w Galicji doby autonomicznej w latach 1868-1914, Kraków 2011, s. 38, tabela 2.
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W czasach Autonomii niemal wszystkie kamienice przylegające do tyczyńskiego rynku, prócz budynku magistratu, znajdowały się w posiadaniu członków kahału. Od razu zauważył to i skomentował ksiądz Franciszek Wolski, odwiedzając swą
przyszła parafię po raz pierwszy w 1918 roku: „Przy wejściu na rynek stoi figura
Matki Bożej ustawiona z okazyi jubileuszu Grunwaldzkiego. Figura ta to – jedyna
na rynku tyczyńskim ostoja katolicyzmu, bo wszystkie domy – żydowskie – nawet
kamienica pocztowa – własność gminy tyczyńskiej była i jest w rękach żydowskich.
Jak się dowiedziałem później, Żydzi pousuwali chrześcijan z ich prawych siedzib.
Chrześcijanie poszli za opłotki a Żydzi na ich śmieciach osiedlili się i rozpanoszyli
na brukach tyczyńskich”6. Proces obejmowania rynków w miasteczkach lub całych
dzielnic miejskich przez Żydów był w Galicji zjawiskiem powszechnym. Był napędzany dążeniami do sprawnego funkcjonowania całości gminy żydowskiej oraz
konkretnych członków w jej obrębie. Władze oraz członkowie kahału dążyli do uzyskania i zachowania łatwego dostępu do przybytków umożliwiających przestrzeganie codziennych i świątecznych obowiązków, regulowanych przez Halachę – żydowskie reguły religijne. W omawianym okresie gmina żydowska posiadała wokół
tyczyńskiego rynku całą niezbędną infrastrukturę: dwie synagogi i szkoły zarazem,
cmentarz, rytualną łaźnię oraz własnych rzemieślników i rzeźników, przygotowujących i dystrybuujących stosowne odzienie i koszerną żywność. Poza tym przejęcie kamienic w Tyczynie i jemu podobnych miejscowościach zostało podyktowane
przez tradycyjną orientację zawodową ludności żydowskiej, preferującą zawody
związane z handlem, komunikacją i rzemiosłem7. Zawodom tym w naturalny sposób sprzyjało sąsiedztwo głównego miejsca targowego i jarmarków8.
Słowem podsumowania można stwierdzić, że Żydzi tworzyli w Tyczynie typowy galicyjski sztetl, czyli hermetyczną, duchową wspólnotę funkcjonującą na tle
Liber Chronologicus II, s. 4. We wszystkich cytatach zachowano oryginalną pisownię.
W roku 1900 skład zawodowy Żydów w Galicji prezentował się następująco: handel i komunikacja – 38,3%, przemysł i rzemiosło – 18,4%, rolnictwo – 17,9%, służba i wyrobnicy – 11,8%, administracja
i wolne zawody – 5,4%, renty i opieka społeczna – 4,2%, pozostali – 3,9%. W roku 1910 tendencje do wybierania dwóch pierwszych sfer zarysowały się jeszcze wyraźniej: handel i komunikacja – 43,8%, przemysł i rzemiosło – 23,2%, rolnictwo – 13,5%, służba i wyrobnicy – 7,6%, administracja i wolne zawody
– 4,6%, renty i opieka społeczna – 3,9%, pozostali – 3,3%. Zob. M. Soboń, Polacy wobec Żydów w Galicji doby
autonomicznej w latach 1868-1914, cyt. wyd., s. 66-67, wykresy 7. i 8.
8 Antoni Mikrut, mieszkaniec Tyczyna urodzony przed II wojną światową w następujący sposób opisuje charakter rynku i odbywającego się tam handlu: „Rynek w Tyczynie zamieszkany był prawie w całości przez Żydów. W każdym domu prowadzony był mniejszy lub większy handel stanowiący źródło utrzymania rodziny. Od frontu były zwyczajne, jak na owe czasy sklepy, a w dalszej części, budynku mieszkały rodziny właścicieli sklepów. W niektórych budynkach było nawet po dwa sklepy różniące się trochę asortymentem towarów, ale należące do jednej rodziny. Handlowano wszystkim, co tylko
było potrzebne do życia na co dzień”. A. Mikrut, Mój Tyczyn z wczoraj, w: Tyczyn. Dziedzictwo kulturowe,
Tyczyn 2003, s. 118-119.
6
7
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miasteczka i zupełnie obcej kulturowo ludności. Wyłączając bardziej kosmopolityczną inteligencję, większość Żydów różniła się od ludności katolickiej właściwie
wszystkimi elementami tożsamości narodowej: historią niezwiązaną z ówczesnym
miejscem zamieszkania, językiem – jidysz, a także religią i połączonymi z nią zwyczajami i wartościami. Tą wyraźną odrębność społeczność żydowska w Tyczynie
zachowała aż do końca swoich dziejów podczas okupacji niemieckiej.
Temat ludności żydowskiej w Tyczynie regularnie pojawia się na łamach kroniki, pośrednio lub bezpośrednio, w zapiskach księży L. Olcyngiera, R. Knendicha
i F. Wolskiego. Żydów przedstawia się najczęściej z wyraźną rezerwą i bez zagłębiania się w personalia.
Szczególnie często dowodzi tego część kroniki autorstwa księdza Leopolda Olcyngiera, z której pochodzi większość interesujących nas fragmentów. Już w notce
z 1849 roku wymienia zestaw zarzutów wobec tyczyńskich Żydów oraz wobec Żydów w ogóle. Pisze o ich nierównym, lepszym traktowaniu przez austriacką administrację: „Chociaż tylko 120 spisanych naliczyłem ich jednak przeszło 500. Pytam
się zatem, co za przyczyna, że nie wszyscy są konskrybowani? – Dwie przyczyny
podaję: 1. Wykręty żydowskie mające wszelkie pobłażanie pod rządem Austryackiem. 2. Przekupstwa Urzędników, którzy łapowe biorąc od Żydów milczą na
wszystko złe, co sobie Żydkowie pozwalaią, a w najmniejszej sprawie bronią ich,
chrześcijan swoich potępiają”9. Wspomina o ich roli w szerzeniu alkoholizmu: „Najgorsi szynkarze odwodzący ludzi od trzeźwości pobożności”10. W końcu dotyka
problemu masowego wykupywania ziemi przez Żydów: „Wsie po największej części w całej prawie okolicy trzymaią w posesji Żydkowie. Nawet o hańbo! Tyczyn
nasz – Wolno im teraz dobra nabywać – Wkrótce obsiądą urzędy i posady urzędnicze, będą kolatorami Kościołów katolickich itd. Wszystkie przywileje dla nich pod
rządem katolickim”11. Wraz z rokiem 1865 ks. L. Olcyngier zanotował kolejne warte zacytowania słowa. Tym razem ubolewa nad żydowskim sprytem i oszustwami w interesach: „Żydostwo coraz bardziej występuje z ukrytą swoją obłudą przeciw katolikom. Podchodzą ich w wszystkich kupnach i sprzedarzach. Gdzie tylko
poczują jaki grajcar – bodaj u sługi, wypożyczą, zarwią i nieoddadzą. Pragną rozpoić cały naród, a gdzie im kto stawia opór, umieją się zemścić. (...) Smutne to kiedyś w latach późniejszych będą starcia i pewnie krwawe – przewidzieć można.
Chrześcianie prostoduszni rozprawiają o filantropii i równouprawnieniu Żydów,
nie bacząc, że ci ostatni zaprzysiężonemi są Chrześcian nieprzyjaciółmi, i nic przy
uczciwości utrzymać ich nie potrafi. Patrząc na to wszystko co się dzieje nie ma co
Liber Chronologicus I, s. 24 i n.
Tamże.
11 Tamże, s. 25.
9
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świata tego żałować”12. Stanowisko księdza L. Olcyngiera względem Żydów trudno uznać za w pełni obiektywne. Jego wypowiedzi są w ich kwestii bardzo emocjonalne, pełne negatywnych określeń i popularnych XIX-wiecznych stereotypów,
od czasu do czasu podpartych wymownymi przykładami.
Należy pamiętać, że ksiądz L. Olcyngier był wychowankiem innych czasów i innych, na swój sposób napiętych, stosunków społecznych. Jego perspektywa bynajmniej nie pokrywa się z tą oczywistą dla nas, dzisiaj. Ponad wszystko zaś nie należy brać wypowiedzi kronikarza przez pryzmat wydarzeń późniejszych, niemieckich zbrodni podczas II wojny światowej, z którymi nie są bezpośrednio związane.
Źródła tak zdecydowanego podejścia można doszukiwać się przede wszystkim
w przywiązaniu do polskiej idei narodowej, bardzo silnie zakorzenionej wśród kleru Kościoła katolickiego. Duchowieństwo jako pewne środowisko, pod, jak i przed
zaborami, poczuwało się do roli depozytariusza i strażnika polskiej historii i kultury. Liczni spośród przedstawicieli galicyjskiego duchowieństwa z racji silnego poczucia tożsamości narodowej byli wyczuleni na kwestie ekspansji i awansu żydowskiej mniejszości we wszystkich możliwych aspektach. Uważali ją za obcy element
społeczeństwa, szkodliwy dla interesów katolickiej większości. Po pierwsze, dlatego że Żydzi, zwłaszcza na bazie kapitalistycznych stosunków, zyskiwali możliwości przejęcia tego, co należało się wyłącznie Polakom na ich ojczystej ziemi – ogólnego dobrobytu i przywilejów politycznych. Po wtóre, dlatego że kultywując swe
wyznanie, tradycje i wartości, Żydzi, chcąc nie chcąc, jawnie przeczyli temu, co było uważane za fundament polskiego narodu – chrześcijaństwu, a co za tym idzie
również nauce Kościoła katolickiego13. Wyznawcy judaizmu, nieuznający Chrystusa zmartwychwstałego, w powszechnym mniemaniu zmierzali do wyrugowania
katolickich wpływów ze społeczeństwa. Ksiądz L. Olcyngier, najwyraźniej czując
się rzecznikiem katolickiej części Tyczyna, wydaje się wpisywać w tak zarysowaną
tendencję. Potępia wszystkie przypadki mieszania się tych dwóch części galicyjskiego społeczeństwa, powołując się przy tym na odpowiednie kościelne rozporządzenia. W ostrym tonie wspomina wstępowanie Polaków na służbę u Żydów, a także
przypadek próby przejścia katoliczki na judaizm14.
12 Liber Chronologicus I, s. 109. Grajcar (ew. krajcar) – spolszczona nazwa drobnej monety niemieckiej
i austriackiej – Kreuzera [niem. Kreutz – krzyż]. W latach 1857-1892, czyli również w momencie, gdy ks.
L. Olcyngier spisał powyższe słowa, jeden miedziany krajcar stanowił 1/100 monety srebrnej – guldena
(złotego reńskiego) w Cesarstwie Austrii i 1/100 forinta w Królestwie Węgierskim. Zob. J. Szymański, Nauki Pomocnicze Historii, Warszawa 2005, s. 593.
13 M. Soboń, Polacy wobec Żydów w Galicji doby autonomicznej w latach 1868-1914, cyt. wyd., s. 102-103.
14 „Był nawet przypadek za mnie w r. 1838, że pewna katoliczka rodem z Błażowy Katarzyna Zralonka, zostając w służbie Chaina Fenzera w Tyczynie namówić się dała, że zostanie Żydówką. Obiecano
iej wyposażenie itd. – Po żydowsku nauczyła się mówić, iak zostawała w służbie za piastunkę u Żydów
w Błażowy. Denuncjował to Żyd Cerulik Leib Frynz do sędziego p. Xawerego Jareckiego, były wszelkie
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Z wypowiedzi księdza L. Olcyngiera, mimo ich tendencyjnego charakteru, można wyciągnąć płaszczyzny autentycznych napięć etnicznych, aktualnych w autonomicznej Galicji i z pewnością, w jakimś stopniu, również w Tyczynie. Znajdują
one odbicie w obawach księdza i ożywianych przez niego stereotypach. Płaszczyzny te, choć ściśle ze sobą powiązane, można podzielić na polityczne i ekonomiczne. Wydaje się, że eskalacja związanych z nimi konfliktów i atmosfery rywalizacji
była wynikiem austriackiego prawodawstwa oraz rozwoju poczucia tożsamości
lokalnej i narodowej Polaków w Galicji.
Administracja austriacka przez pierwszą połowę XIX wieku, nie pobłażała ludności żydowskiej, prawnie ograniczając jej swobody polityczne i ekonomiczne. Stając w obliczu prawnej dyskryminacji, społeczność żydowska musiała nauczyć się
ją skutecznie kompensować. Działo się to legalnie dzięki wewnętrznej solidarności
lub nielegalnie, przy wykorzystaniu luk prawnych i skłonnych do korupcji urzędników. Po 1848 roku w wyniku wydarzeń Wiosny Ludów, w ustawodawstwie austriackim zaczęły zwyciężać tendencje do całkowitego równouprawnienia wszystkich
poddanych. Rozszerzane kolejnymi dekretami przywileje galicyjskich Żydów okrzepły na mocy nowej ustawy zasadniczej wprowadzonej w życie 21 grudnia 1867
roku, dookreślanej jeszcze w kolejnych latach. W toku procesu, toczącego się od połowy wieku, po pierwsze, formalnie przestały obowiązywać wszelkie obostrzenia
względem zakupu ziemi i nieruchomości. Po wtóre, Żydom z czasem nadano nieograniczone czynne i bierne prawo wyborcze na szczeblu lokalnym i krajowym.
Ksiądz Rajmund Knendich, bardzo zaangażowany w życie gminy, przywołuje
okoliczności walki politycznej dowodzonego przez siebie stronnictwa konserwatywnego z liberalnym pod wodzą żydowskiego dzierżawcy miejscowej apteki Leo
Lustiga15: „23 i 24 listopada 1908 odbyły się wybory do rady gminnej. Niedługo potem pojawił się artykuł w najpodlejszej gazecie krajowej »Monitorze« o Tyczynie
zajmujący się moją osobą jakobym trząsł Tyczynem i całym powiatem, a wszyscy
mnie i tutejszy burmistrz względnie komisarz obwodowy – liżą łapy, kończy się
słowami, że dopóty będzie źle w Galicji dopóki rządzić w niej będą biskupi i Bobrzyński (namiestnik). Pokazało się przynajmniej wszelkie są poszlaki, że autorem
tego art. jest tutejszy aptekarz Żyd, który chciał rzucić zarzewie nienawiści między
proboszczem i inteligencyą, ażeby wybory po jego wypadły myśli, chciał bowiem
swojego kandydata zrobić burmistrzem, a siebie vice burmistrzem. Nie udała się
sztuczka! Panowie zgromadzili się na naradę u mnie, ułożyliśmy listę członków
1 Koła, następnie pracowano nad drugiem i trzeciem Kołem tak solidarnie, że lista
poszlaki – Akt cały zprotokołem był przesłany do Sądu karnego – ale iak we wszystkiem, tak i w tym
względzie Żydkowie poradzić sobie umieli”. Liber Chronologicus I, s. 25.
15 Zob. A. Zielecki, Samorząd Tyczyna w okresie Autonomii Galicyjskiej (1867-1918), cyt. wyd., s. 141.
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nasza przeszła w zupełności, a aptekarz i jego adherenci ponieśli straszliwą porażkę. Takiej solidarności w głosowaniu jeszcze Tyczyn nie widział. Tak powinno być
zawsze!”16 Notka ks. R. Knendicha wskazuje, że możliwość zwycięstwa osoby narodowości żydowskiej w lokalnych wyborach spotykała się w Tyczynie z oporem ze
strony katolików. Trzy wspomniane wyżej koła to grupy, na jakie na mocy obowiązującej od 1868 roku ordynacji wyborczej podzieleni byli uprawnieni do głosowania. Prawo głosu i akces do każdego z kół uzależnione było od wysokości płaconych
podatków, bez względu na wyznanie i narodowość. Każde z kół wybierało 1/3 radnych gminy. Katolicy, należący do wszystkich przewidzianych przez ustawę grup
majątkowych, pod przywództwem kleru skonsolidowali się, by uniemożliwić niekorzystny dla siebie wynik wyborów. Jednocześnie możemy przypuszczać, że na
tyczyńskim gruncie żydowski kandydat musiał uciekać się do wykorzystania chrześcijańskiego figuranta, by mieć szansę osiągnąć wpływ na najwyższe stanowisko.
W Galicji, pomimo braku dyskryminacji prawnej, żydowscy kandydaci napotykali ograniczenia poza prawem w postaci niechęci ze strony katolickiej większości wyborców. W praktyce odbijało się to na liczbie Żydów piastujących stanowiska w administracji publicznej. Rzadko rozwijali oni kariery polityczne, z reguły nie
sięgając wyżej niż posady wójtów i burmistrzów17. Dodać należy, że zainteresowanie czynnym uczestnictwem w wyborach przedstawiała z reguły żydowska burżuazja i inteligencja, łączone przez najsilniejszą tendencję do asymilacji. Hermetyczni i konserwatywni chasydzi, stanowiący większość wśród Żydów Galicji, dobrowolnie izolowali się od polityki, skutkiem czego we władzach samorządowych nie
posiadali zwykle dostatecznej reprezentacji18.
Nie znamy średniej liczby żydowskich radnych w autonomicznym Tyczynie.
Wiemy, że w 1870 roku na 210 osób uprawnionych do głosowania 57 stanowili Żydzi19. Można swobodnie przyjąć, że liczba żydowskich radnych stanowiła mniejszość w przybliżeniu odzwierciedlając procent mieszkańców miasteczka tego sa16 Liber Chronologicus I, s. 208. Michał Bobrzyński – ur. w 1849 roku w Krakowie, absolwent prawa UJ,
od 1877 roku prof. nadzwyczajny Uniwersytetu Jagiellońskiego; historyk i publicysta – autor m.in. szeroko dyskutowanego, syntetycznego dzieła: Dzieje Polski w zarysie, znajdującego przyczyny rozbiorów
w sytuacji wewnętrznej Rzeczypospolitej; konserwatywny polityk galicyjski: wieloletni poseł na Sejm Krajowy (1885-1908), wiceprezydent Rady Szkolnej Krajowej (1891-1902) i członek austriackiej Rady Państwa
(1903-1908), po śmierci Andrzeja Potockiego namiestnik Galicji (1908-1913), w czasie I wojny światowej
minister do spraw Galicji w Wiedniu (1917-1916); zm. w 1935 roku w Poznaniu. Zob. Wielka Historia Polski, S. Grodziski, J. Wyrozumski, M. Zgórniak (red.), t. 8: J. Buszko, Od niewoli do niepodległości (1864-1918),
Kraków 2000, s. 138-139.
17 Zob. M. Soboń, Polacy wobec Żydów w Galicji doby autonomicznej w latach 1868-1914, cyt. wyd., s. 104.
18 Zob. L. Hońdo, Stosunki polsko-żydowskie na przykładzie Rady Miasta Tarnowa w latach 1987-1914, w: Ze
sobą. Obok siebie. Przeciwko sobie. Polacy, Żydzi, Austriacy, Niemcy w XIX w. i na początku XX w., Kraków 1995,
s. 157-158.
19 Zob. F. Kiryk, S. Mateszew, Tyczyn w okresie rozbiorów i niewoli (1772-1918), cyt. wyd., s. 86-87.
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mego wyznania. Przykład miasta Tarnowa, pozwala przypuszczać, że nawet mniejszościowa obecność Żydów w Radzie prowadziła do napięć. W okresie równouprawnienia poważnym problemem dla lokalnych samorządów stała się konieczność
podziału wspólnych funduszy pomiędzy zantagonizowane grupy Polaków i Żydów. Ludność polska rościła sobie prawo do całości dostępnych środków. Stale
utrzymująca się przewaga Polaków w Radzie skutkowała nierównomiernym rozdziałem funduszy z niekorzyścią dla Żydów20. Powyższe uwagi pozwalają stwierdzić, że mimo rosnących uprawnień obywatelskich mniejszość żydowska pozostała grupą dyskryminowaną aż do końca okresu Autonomii Galicyjskiej. Większość
społeczeństwa opierała się rozwojowi jej przywilejów, uważając go za zagrożenie
dla własnych interesów.
Ekonomiczna płaszczyzna napięć polsko-żydowskich prezentuje się w Tyczynie o wiele wyraźniej niż polityczna, będąc udziałem wszystkich warstw okolicznej ludności. Należy przypuszczać, że tyczyńscy Żydzi na wczesnym etapie całkowicie zdominowali lokalną wymianę towarowo-pieniężną, wykorzystując niski poziom jej rozwoju na obszarach wiejskich. Jako ludność napływowa, świetnie przystosowana do realiów kapitalizmu, wypełnili swoistą próżnię wytworzoną przez
anachroniczne stosunki feudalne panujące w czasach I Rzeczypospolitej. Należy
przy tym zaznaczyć, że ludność żydowska była równie mocno rozwarstwiona jak
ludność polska. Paranie się handlem nie pociągało za sobą zamożności. Zachowane fotografie i relacje ustne dowodzą, że większość Żydów w Tyczynie poziomem
życia nie odstawała znacząco od przysłowiowej galicyjskiej nędzy21.
Nie zmienia to faktu, że obecność Żydów w handlu była bardzo dobrze widoczna, zwłaszcza na przestrzeni i wokół tyczyńskiego rynku. Spis wyborców z 1870
Zob. M. Soboń, Polacy wobec Żydów w Galicji doby autonomicznej w latach 1868-1914, cyt. wyd., s. 160.
Sięgając do relacji Antoniego Mikruta, dotyczącej lat 30. napotykamy opisy żydowskiej biedoty
w Tyczynie: „W bezpośrednim sąsiedztwie, w drugim przylegającym budynku mieszkało małżeństwo
żydowskie z dwoma synami. Prawdziwego ich nazwiska w najbliższym otoczeniu nikt nie znał i wszyscy nazywali ich Herszkami – czyli Herszek i Herszkowa, synowie Nusik i Rywan. Byli to wyjątkowo biedni Żydzi. Herszek miał jedną nogę znacznie krótszą i w dodatku krzywą. Chodził zawsze z laską i bardzo utykał. Posiadali małego konia, którego stajnią było małe pomieszczenie obok izby, w której mieszkała cała rodzina. Koń ten był dla Herszka jedynym środkiem przemieszczania się, ponieważ chodzenie,
nawet o lasce, sprawiało mu wielką trudność. Przeważnie codziennie, a szczególnie latem, wyprowadzał
konia przed dom, Herszkowa w tym czasie przynosiła z izby taboret i przy jej i taboretu pomocy, wsiadał na konia i wyjeżdżał na wieś. Za plecami na koniu miał przywiązane trochę siana i niewielką ilość owsa
w worku, który jednocześnie zastępował siodło. Z takim to wyposażeniem wyruszał w kierunku Hermanowej, Straszydla, Łazów z zamiarem zakupienia skórek z królików, czasami jakiejś taniej kury lub
grochu. Właściwie kupował wszystko, co nadawało się do spożycia lub sprzedaży, pod warunkiem, że
było tanie. Jeżeli udało im się zakupić trochę tego »szczególnego« towaru to wieczorem wracał do domu,
a jeżeli nie, to prosił gdzieś o przenocowanie i zostawał do następnego dnia, zaczynając dzień tak samo
jak poprzedni”. A. Mikrut, Mój Tyczyn z wczoraj, cyt. wyd., s. 119.
20
21
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roku wymienia w Tyczynie 34 handlarzy, karczmarzy i szynkarzy – wszystkich
pochodzenia żydowskiego. Żydzi obracali głównie wiktuałami, płodami rolnymi
i inwentarzem, zapewniając tym samym rynek zbytu dla ich producentów, chłopskich gospodarstw, prócz tego zaś: skórami, winem, przyprawami, solą, drzewem
itd. Poza handlarzami spis wymienia 13 żydowskich nazwisk wśród 23 tzw. przemysłowców, czyli rzemieślników i rękodzielników22. Swą przewagę w sferze handlu i rzemiosła w Tyczynie Żydzi utrzymali aż do końca swych dziejów podczas
II wojny światowej23. W porównaniu z większością mieszkańców Galicji Żydów
cechował bardzo wysoki poziom umiejętności związanych z handlem: czytania
i pisania, prowadzenia rachunków i nawiązywania odpowiedniego kontaktu z klientem24. Przekuwało się to na znaczącą przewagę w prowadzeniu interesów, zwłaszcza nad niewykształconą klientelą złożoną z chłopów lub nieróżniących się od
nich wiele schłopiałych mieszczan. Wygląda na to, że przewagę tę nie zawsze wykorzystywano w pełni uczciwy sposób. Handel z żydowskimi kupcami nieraz
wymagał cierpliwości w targowaniu, znajomości autentycznej wartości tego, co
chce się kupić lub sprzedać, a nieraz i pewnej dozy ostrożności25. Warto dodać, że
w przeciwieństwie do wielu tyczyńskich mieszczan i okolicznych chłopów przeciętni Żydzi nie posiadali zaplecza w postaci gospodarstwa rolnego. By odnieść sukces jako handlarze, musieli wykazać się dbałością o każdy grosz i pokonać liczną
22 Zob. Archiwum Państwowe w Krakowie, oddz. I na Wawelu, Teki Shneidra, Tyczyn 1631. Spis z 19
V 1870 roku.
23 Lista przedstawicieli wolnych zawodów, handlarzy i rzemieślników z 1928 roku jest niemal całkowicie zdominowana przez nazwiska żydowskie. Zob. Księga Adresowa Polski (wraz z W. M. Gdańskiem
dla Handlu, Przemysłu, Rzemiosł i Rolnictwa 1928), Warszawa 1929, hasło: Tyczyn.
24 Pisze o tym Antoni Mikrut: „Klientami, szczególnie tych mniejszych sklepików, byli ludzie wiejscy, niekiedy bardzo biedni, którzy zamiast gotówki przynosili różne produkty, np.: jajka, drób, przetwory mleczne, suszone grzyby. Wówczas odbywał się handel wymienny na podstawowe artykuły, jak sól
czy cukier, ale również niektóre artykuły potrzebne w gospodarstwie, np.: gwoździe, łańcuchy, powrozy
itp. Ponieważ Żydzi charakteryzowali się wielką umiejętnością zachwalania swoich towarów, a jednocześnie niespotykaną cierpliwością, bywało, że klient zdenerwowany niekorzystną dla siebie propozycją wymiany, kilkakrotnie wychodził ze sklepu, ale za każdym razem był ponownie zapraszany, przepraszany
i w efekcie wszystko kończyło się dobrze dla obu stron”. A. Mikrut, Mój Tyczyn z wczoraj, cyt. wyd., s. 119.
25 Wzmianki na temat stereotypowej przebiegłości wśród żydowskich handlarzy znajdujemy we
wspomnieniach Józefa Rysia, mieszkańca przedwojennego Rzeszowa: „Podczas kupna konieczna była umiejętność targowania się z Żydami. Przeważnie każdy cenił swój towar dwa razy tyle ile był wart.
W czasie kupowania zdarzały się różne nieprzewidziane sytuacje, szczególnie jak trafił się jakiś dowcipny klient. Jeden z takich kupował trzy metry cajgu korczyńskiego [niem. Zeug – gruba, szorstka tkanina wełniana – przyp. M. T.] na jakąś przyodziewkę. Żydówka mierzyła niby dobrze, nawet kawałek przyczyniła, ale chłop coś podejrzewał. Wyjął metr z rąk Żydówki i sam zabrał się za mierzenie płótna. Po sprawdzeniu okazało się, że 25 cm brakowało do miary. Wtedy chłop wyjął zza pazuchy piłeczkę (kupił ją
sobie do obcinania drzewek) i nie zamierzając się długo uciął 25 cm z metrowej listwy służącej do mierzenia materiału”. J. Ryś, Spacerkiem po rzeszowskich targowiskach, w: Prace i materiały z badań etnograficznych,
K. Ruszel (red.), Rzeszów 1985, s. 232.
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konkurencję również wśród osób własnego wyznania – solidarność wewnątrz żydowskich gmin jest w dużej mierze przeceniana.
Faktyczny czy nie, notoryczny brak uczciwości wśród żydowskich sprzedawców stał się w Galicji powszechnie wyznawanym stereotypem. W niewielkich miejscowościach, jak Tyczyn, sytuacja pomiędzy żydowskimi kupcami i ich wiejskimi
klientami często stawała się napięta, mimo że obie strony były od siebie ekonomicznie uzależnione jako dystrybutorzy i producenci. Konflikty były wyjątkowo żywotne podczas klęsk nieurodzaju lub w okresie tzw. przednówka, kiedy to przy niedoborze żywności żydowscy kupcy windowali ceny zapasów, które zdołali zgromadzić wcześniej. Zależność od żydowskiej mniejszości rodząca się w takich momentach budziła w ludności wiejskiej silny resentyment.
W oczach chłopstwa handel przedstawiał się ponadto jako dziedzina niewymagająca wysiłku i ze swej natury bezproduktywna, a zatem niewarta większego szacunku. Przyzwyczajeni do zupełnie innego sposobu gospodarowania chłopi nie
rozumieli jak Żydzi mogą zarobić na czystej wymianie towarów, nie uciekając się
jednocześnie do jakiejś formy oszustwa26.
Również ks. L. Olcyngier powiela przekonanie o braku uczciwości wśród Żydów na łamach swej kroniki, co może być śladem autentycznych konfliktów zachodzących podczas wymiany handlowej w jego parafii. Proboszcz widzi w Żydach
wyzyskiwaczy, oszukujących klientów przy sprzedaży, na przykład przy okazji
reformy systemu miar i wag27. Podejrzewa ich nawet o paserstwo, nawiązując do
kradzieży srebrnej puszki na hostię z kościoła parafialnego28. W końcu, jak mieliśmy okazję czytać powyżej, zarzuca żydowskim szynkarzom chciwość, rozpijanie
chłopów i odwodzenie ich od chrześcijańskiej pobożności29.
Żydzi faktycznie powszechnie dzierżawili w Galicji przywileje propinacyjne,
całkowicie dominując w zawodzie szynkarzy i karczmarzy. Prowadzili przy tym
interesy dochodowe nie tylko dla siebie, ale i dla lokalnych panów, poszukujących
zbytu na produkt swych gorzelni. Tyczyn nie odbiegał od tej normy. Wiemy, że
w 1870 roku, na początku doby autonomicznej, przywilej propinacji dzierżawiła
tu Chane Goldman, wyszynk wódki i wina prowadzili wyłącznie Żydzi: Ozjasz
Blumenberg, Josel Beck, Mojżesz Salzman i Szloma Brachweld, Meilech Brachweld
i Getzel Fass30. Tyczyńskie szynki i restauracje, niemal tradycyjnie, znajdowały się
w rękach żydowskich aż do końca lat 30. XX wieku, kiedy to tylko jeden na osiem
tego typu przybytków działających w miasteczku miał chrześcijańskiego właściZob. M. Soboń, Polacy wobec Żydów w Galicji doby autonomicznej w latach 1868-1914, cyt. wyd., s. 131.
Zob. Liber Chronologicus I, s. 130.
28 Zob. tamże, s. 58.
29 Zob. tamże, s. 25, 35.
30 Zob. A. Zielecki, Samorząd Tyczyna w okresie Autonomii Galicyjskiej (1867-1918), cyt. wyd., s. 135 i n.
26
27

MACIEJ TERCZYŃSKI

42

ciela31. W Tyczynie, podobnie jak w wielu galicyjskich miejscowościach, karczmy
i szynki prowadzone przez Żydów były nieodłącznym elementem życia publicznego. Były miejscami rozrywki i wymiany informacji. W karczemnych izbach zawierano i celebrowano porozumienia przedmałżeńskie oraz handlowe, urządzano
wesela, przedstawienia teatralne, dokonywano niewielkich wieców politycznych,
a nawet niektórych czynności administracyjnych i sądowych32.
Mimo swej roli żydowscy szynkarze byli owiani bardzo złą sławą, zwłaszcza
wśród przedstawicieli kleru katolickiego, troszczących się o poziom moralny swoich parafian. Faktem jest, że poziom spożycia alkoholu na galicyjskiej prowincji był
w XIX wieku bardzo wysoki, między innymi przez wieloletni żywotny interes właścicieli lokalnych dóbr w jego sprzedaży. Ks. L. Olcyngier uważał pijaństwo za istotny problem mieszkańców Tyczyna i okolic ze szczególnym uwzględnieniem Budziwojan33. Starał mu się przeciwdziałać. Idąc za rozporządzeniem przemyskiego
biskupa Zacharysiewicza, w 1844 roku utworzył w Tyczynie Bractwo Trzeźwości,
którego członków łączyło zobowiązanie do wstrzymania się od spożycia trunków
alkoholowych. Proboszcz skomentował to wydarzenie w kronice: „wielka część
mieszczan tyczyńskich złożyła śluby trzeźwości. Zmniejszyło to dochody dziedziców z propinacji wódki i wywołało nieprzyjazną opozycję wielu, którzy nie wstydzili się skrycie stawiać różne przeszkody, wiedzeni egoizmem, nie starając się
o polepszenie poddanego biednego ludu. Imiona takich pominę zupełnym milczeniem, aby nie powierzać temu pisaniu złośliwej nieszlachetności”34. Nie wygląda
na to, żeby działalność Bractwa przyniosła długotrwały skutek. W roku 1872 musiało zostać założone ponownie, a ks. L. Olcyngier i jego następcy nie przestawali narzekać na alkoholowy problem na łonie swej parafii.
Za pijaństwo wśród chłopów powszechnie obwiniano podających alkohol żydowskich szynkarzy. W dodatku ich zamożność nie budziła sympatii. Stereotypowy
Zob. M. Skotnicki, Zachować pamięć, Błażowa 2010, s. 99 i n.; Księga Adresowa Polski (wraz z W.M.
Gdańskiem dla Handlu, Przemysłu, Rzemiosł i Rolnictwa 1928), cyt. wyd., hasło: Tyczyn.
32 We wspomnieniach Józefa Żmudy z podrzeszowskiej wsi Nockowa znajdujemy fragment, dotyczący działalności karczm na początku XX wieku. Autor bazuje na wspomnieniach swojego ojca Jana Żmudy: „Ale w każdej wsi jest za to karczma pana dziedzica, którą drenduje/tj.dzierżawi/ panu wiernie oddany sprytny Żyd. Karczma budowana była w pobliżu kościoła dla lepszego utargu, tam odbywało się
wszystko, zrękowiny bo tychże był pośrednik karczmarz, wesela bo gdzieżby, jest duża izba, chrzciny,
tam urzędował wójt z asesorami, sądzili zwaśnionych, zasądzali panny, która się postarała o dziecko z nieprawego łoża, wzywano domniemanego ojca, zasądzali go na pewną grzywnę a pannę na czepienie/tzn.
ująć warkocze pod tak zwaną hamełkę/ i już jej nie było wolno chodzić z rozpuszczonymi włosami, a mniemany ojciec musiał stawiać gorzałkę”. J. Żmuda, Początki ruchu ludowego na Rzeszowszczyźnie. Urywki mojego pamiętnika, kserokopia maszynopisu na stanie Centrum Dziedzictwa Kulturowego i Informacji Turystycznej w Tyczynie, Budziwój 1960, s. 3. Dalej: CDKiIT.
33 Zob. Liber Chronologicus I, s. 35, 96.
34 Tamże, s. 13.
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wizerunek Żyda – szynkarza przedstawiał postać przebiegłego i chciwego człowieka z premedytacją wodzącego na pokuszenie i wykorzystującego biedniejszych od
siebie, prowadzącego przy tym podejrzane interesy. W karczmach, nie tylko żydowskich, faktycznie niejednokrotnie dochodziło do różnego rodzaju awantur i bijatyk, głośnych uroczystości i zabaw, które mogły gorszyć lokalnych duszpasterzy.
Chłopi ponadto rzeczywiście spędzali przy kuflu długie bezproduktywne godziny,
np. podczas jarmarków i dni targowych, nieraz poważnie uszczuplając rodzinne
finanse. Zdarzało się również, że szukający ucieczki od nędzy klienci poważnie zadłużali się u szynkarzy, biorąc na kredyt kolejne porcje alkoholu lub tytoniu35. Zjawiska te zachowały się w wielu wypowiedziach przedstawicieli środowisk chłopskich, skierowanych przeciw Żydom, również po zakończeniu doby autonomicznej.
W skrajnych przypadkach wiedzione niechęcią lokalne społeczności obracały
się przeciwko żydowskiemu szynkarzowi. Wiemy, że za czasów proboszcza Rajmunda Knendicha w Budziwoju miał miejsce długotrwały bojkot żydowskiej karczmy, wedle słów jego kroniki: „bądź co bądź chwalebny, ale kończący się psotą,
niszczeniem cudzej własności i podpaleniem jakiegoś lasku”36. Szczegóły sytuacji
zachowały się w relacji 84-letniego Budziwojanina Władysława Bomby, spisanych
w roku 1982 na prośbę znanego etnografa podrzeszowskich ziem, Franciszka Kotuli: „Na miejscu obecnego budynku [domu rodziny Jopków – przyp. M. T.] stała
do ok. 1910 duża karczma, której właścicielem był Żyd Mendel. Sprzedał on karczmę innemu Żydowi o nazwisku Szporn. Tenże Szporn sprzedał karczmę Franciszkowi Bombie w r. 1905, a sam uciekł z Budziwoja gdyż w tym czasie trwał w Budziwoju ruch antyżydowski. Przewodzili mu Antoni Kotula i Józef Gliwa, który
miał w Budziwoju konkurencyjną karczmę. Do sabotowania żydowskich kupców
nawoływali księża. Jeśli który z chłopów udał się na zakupy do żydowskiego sklepu, to sąsiedzi czynili mu szkody w zasiewach, a najczęściej na grządkach”37. Tego
typu działania mówią o niszczeniu cudzej własności. Więcej informacji na temat
dalszych przyczyn bojkotu i jego ostatecznych konsekwencji znajdujemy w książce autorstwa pary rodzimych mieszkańców Budziwoja, Teresy i Saturnina Borowskich. Tym razem dostrzegamy więcej szczegółów dotyczących nieuczciwych praktyk karczmarza Szporna: „Chłopi byli często przez Żydów oszukiwani przy ważeniu towarów, liczeniu pieniędzy itp. Poza tym Żydzi kupowali po obniżonej cenie
35 I te kwestie znajdujemy w ogólnikowej relacji Józefa Żmudy: „i zapijali wszystko przy każdej społeczności a arendarz z pana dziedzica wódką gasił wszystkie kłopoty, zmartwienia i zatruwał robaka, który toczył społeczeństwo, trafiali się tacy gospodarze którzy po dwa trzy dni nie wychodzili z karczmy
a ich żony im do karczmy obiad przynosiły, przepijali majątki, całe gospodarstwa w ręce spekuantów żydowskich przechodziły”. J. Żmuda, Początki ruchu ludowego na Rzeszowszczyźnie, cyt. wyd., s. 3.
36 Liber Chronologicus I, s. 204.
37 K. Huchla, Wspomnienia z historii Budziwoja, kserokopia rękopisu na stanie CDKiIT w Tyczynie, s. 10.
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od służby (parobków i dziewek) zboże kradzione gospodarzom. Często również
synowie, rzadziej córki, podkradali zboże rodzicom i sprzedawali u Żydów. Żydzi
chętnie dawali towary, a zwłaszcza wódkę na kredyt (»na borg«), zwiększając później należność o odpowiednio naliczone odsetki. Najwięcej jednak szkody we wsi
wyrządzał szynkarz, do którego często zaglądali parobcy i gospodarze, przepijając nieraz całe majątki. Bardziej postępowi chłopi, aby uniezależnić się od Żydów,
założyli kółko rolnicze, które zajmowało się skupem zboża oraz dostawami towarów. Głosili hasła: »Nie kupujcie od Żydów, bo Żydzi nas zniszczą«. Osobom, które się nie podporządkowały, a zwłaszcza uczęszczającym do szynku, wybijali szyby w oknach, niszczyli uprawy cebuli, czosnku lub zasiewy. Głównymi egzekutorami byli Marcin Kotula z »Góry« [nieformalna nazwa części Budziwoja – przyp.
M. T.], Ludwik Kotula, »Jastrząbek« Bomba. Wybito szyby również szynkarzowi,
którego nawet pobito. Na skutek takiej postawy mieszkańców wsi – bogatsi Żydzi
przenieśli się do Rzeszowa, a biedniejsi do Tyczyna”38. Z powyższych fragmentów
wyłania się dość niejednoznaczny obraz sytuacji. Wygląda na to, że za bojkotem nie
stały wyłącznie cechy i działania szynkarza utrwalone w stereotypie, ale również
konflikt interesów z niektórymi Budziwojanami.
W powszechnym mniemaniu w parze z żydowskim handlem, poza nieuczciwością, szła również lichwa. Długi zaciągane u Żydów były naturalnym zarzewiem
konfliktów, zwłaszcza, że nieraz stawały się koniecznością. W XIX wieku wieś galicyjska cierpiała z powodu dotkliwego niedoboru możliwości kredytowych. Potencjalnych kredytobiorców było wielu, zwłaszcza wśród chłopów borykających się
z nieprzewidywalnymi problemami wymagającymi elastyczności finansowej – na
przykład z klęskami żywiołowymi lub powtarzającym się nieurodzajem, gdy nie
było czym się wyżywić i zasiać pól na kolejny rok. Duże zapotrzebowanie skutkowało rozpowszechnieniem się nieformalnych pożyczek na bardzo wysoki procent.
Legalizacja tego procederu obowiązująca w latach 1868-1877 spowodowała gwałtowną falę licytacji posiadłości chłopskich. Ich liczba ze 164 przypadków w 1868
roku, wzrosła w ciągu dziesięciu lat o przeszło 1200%, wywołując spory sprzeciw
społeczny i ostatecznie zmianę przepisów. Faktem jest, że w Galicji tym procederem trudnili się głównie Żydzi (choć w niewielkiej części chrześcijanie), zwłaszcza
szynkarze, pożyczając niewielkie sumy w ramach dodatkowego źródła zarobku.
Wielokrotnie dochodziło do przypadków manipulowania klientami nieumiejącymi dokładnie przewidzieć konsekwencji oprocentowania zaciągniętej pożyczki.
W wyniku braku gotówki formą spłaty długów często stawały się płody rolne i inwentarz, a w ostateczności ziemia należąca do dłużnika39.
38
39

T. Borowiec, S. Borowiec, Z przeszłości Budziwoja, Tyczyn 1994, s. 28.
M. Soboń, Polacy wobec Żydów w Galicji doby autonomicznej w latach 1868-1914, cyt. wyd., s. 118-122.

Napięcia polsko-żydowskie w Tyczynie i okolicy...

45

Pod wpływem żydowskiego monopolu handlowego w Tyczynie i okolicy z czasem wykształciły się instytucje mające chronić interesy chrześcijańskich konsumentów, producentów i drobnych przedsiębiorców. Kronika ks. R. Knendicha wspomina, że w latach 90. XIX wieku przy współpracy kleru udało się założyć Kółko
Rolnicze, związany z nim sklepik, pośredniczący w handlu żywnością i podstawowymi artykułami, po cenach możliwie przystępniejszych niż żydowskie sklepy.
Powstało także kilka sklepików prywatnych, z różnym powodzeniem radzących
sobie z ostrą żydowską konkurencją40. Ich powstanie umożliwiły chrześcijańskie
Kasy Pożyczkowe. Pierwsza, wspominana przez ks. L. Olcyngiera, powstała w Tyczynie w 1878 roku z inicjatywy ks. Wincentego Cybulskiego, nakładem jego własnych środków przekazanych w testamencie41. O kolejnej, znacznie prężniejszej pisze ksiądz R. Knendich: „Następnie założyliśmy Kasę spółkową systemu Raiffeisena, obecnie noszącą miano »spółka oszczędności i pożyczek w Tyczynie«. Wszystkiemi przedwstępnymi czynnościami zajął się X. Owoc, biegły w tych sprawach
i znany z broszurki o zakładaniu Kas Raiffeisena. Była to druga w kraju kasa tego
systemu przed założeniem patronatu przy Wydziale Kredytowym we Lwowie.
Przewodniczącym zarządu wybrano mnie na pierwszym posiedzeniu i urząd ten
sprawuję z małą przerwą już lat 12”42. Rzeczona spółka działała na identycznych
zasadach jak tworzone mniej więcej w tym samym czasie w całej Galicji Kasy Stefczyka. Miała charakter samopomocowy – gwarantowała bezpieczne, nisko oprocentowane pożyczki swoim członkom, jednocześnie oddalając konieczność korzystania z lichwy niszczącej lokalną koniunkturę. Członkowie zarządu spółki gwarantowali bezpieczeństwo wpłat własnym majątkiem na zasadzie „solidarnej poręki”. Należy dodać, że już w momencie swego powstania kasa miała odpowiednika i konkurenta wśród społeczności żydowskiej. Towarzystwo Kredytowe dla
Przemysłu i Handlu w Tyczynie powstało już w roku 1893 jako stowarzyszenie zarejestrowane z podwójną działalnością ograniczoną. W chwili swego powstania liczyło 26 członków, wywodzących się spośród najbogatszych przedstawicieli społeczności żydowskiej w Tyczynie. Dyrektorem Towarzystwa został zamożny tyczy40 Wspomina o tym ks. R. Knendich, chwaląc zaradność swojego wikarego: „Znakomity organizator X. Owoc, zabrał się za moją wiedzą do pracy, założył Kółko Rolnicze i sklepik przy Kółku, następnie
Kasyno mieszczańskie, tj. punkt zboru dla mieszczan, ażeby mogli poczytać gazety, pisma i uczciwie się
zabawić. Otwarcie tych lokali odbyło się uroczyście z równoczesnym poświęceniem, przy której sposobności wypowiedziano kilka mów zachęcając do wspólnej pracy nad oświatą. Niestety w skutek braku
należytej kontroli, sklepik Kółka Rolniczego przeszedł w prywatne ręce, bądź co bądź praca nie poszła
na marne, gdyż wkrótce powstało kilka prywatnych sklepików korzennych, jeden bławatny, który wobec konkurencyi ostać się nie mógł. Istnieje sklep korzenny Mateusza Cybulskiego, Ciupaka Ignacego,
Franciszka Konkola, Antoniego Mazurka”. Liber Chronologicus I, s. 196.
41 Zob. tamże, s. 196 i n.
42 Tamże, s. 197.
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ński kupiec M. Holländer43. Antagonizmy polsko-żydowskie szczególnie silnie zaznaczyły się w Galicji w kontekście dzierżawy lub nabywania ziemi przez Żydów.
Odkąd wszelkie ograniczenia obowiązujące w tym względzie zostały w Galicji
zniesione, ilość Żydów mających większe posiadłości ziemskie zaczęła szybko
wzrastać. Wykupywano majątki ubożejącej szlachty. W powiecie rzeszowskim ich
liczba pomiędzy rokiem 1861 i 1889 wzrosła z 4 do 18, natomiast liczba majątków
z 4 do 3344. W całej Galicji liczby te wzrosły odpowiednio z 38 do 305 i z 49 do 513.
Jakkolwiek ludność żydowska zwykle nie zajmowała się rolnictwem, niektórzy
przedstawiciele żydowskiej burżuazji widzieli w posiadłościach ziemskich atrakcyjną inwestycję, drogę do awansu społecznego lub asymilacji.
Taka sytuacja spotkała się w Galicji z powszechnym niepokojem. Ziemia, jako
wycinek pewnej przestrzeni, stanowiła potężny symbol nierozerwalnie związany
z ideą narodu. Ksiądz L. Olcyngier ostro sprzeciwiał się sprzedaży ziemi Żydom
przez szlachtę, podobnie jak tendencjom równouprawnieniowym: „Największe tu
wyrzuty musze uczynić Panom, którzy wsie – folwarki swoje Żydom wydzierżawiają, a nawet częściami Żydom sprzedają, sprzedając tem samem, kawałkami ojczyznę naszą. Tak to Panowie (z nielicznemi wyjątkami) postępują – Żydom się oddali, w ich sidła zamotani, – u nich zadłużeni, i przez nich do upadku będą przywiedzeni. Głosowali za ich uprawnieniem, teraz zbierają owoce z nich”.
Jeden z „nielicznych wyjątków” stanowił w mniemaniu księdza hrabia Ludwik
Wodzicki. Wskazuje, że dziedzic ziem tyczyńskich rywalizował z kupcami żydowskimi kosztem strat finansowych: „W tym czasie kupił wieś Białą za drogą nader sumę, ale chodziło o to, by niedopuścić w ręce Żydowskie – Żyda Mendla. Parafianie Bielanie powitali go radosnem sercem dopomogli zarobić w polu, nie przyjmując żadnej zapłaty”45.
Zakup ziemi przez Żydów nie odbywał się w Galicji wyłącznie w skali pokaźnych majątków szlacheckich. W Tyczynie i okolicznych wsiach dotyczył przede
wszystkim niewielkich i rozdrobnionych parceli wiejskich. Chłopi, którzy znaleźli
się w kłopotach finansowych, poszukując kupca na swoją ziemię, z łatwością znajdowali oferty wśród Żydów zamieszkujących miasteczko. Przypomnijmy, że ks.
L. Olcyngier już w 1849 roku wspomina: „Wsie po największej części w całej praZob. F. Kiryk, S. Mateszew, Tyczyn w okresie rozbiorów i niewoli (1772-1918), cyt. wyd., s. 93-95.
Zob. M. Soboń, Polacy wobec Żydów w Galicji doby autonomicznej w latach 1868-1914, cyt. wyd., s. 128,
tabela 11.
45 Liber Chronologicus I, s. 99. Nie wydaje się, żeby stosunek Ludwika Wodzickiego był tak zachowawczy, jak to sugeruje ks. L. Olcyngier. L. Wodzicki jako aktywny polityk konserwatywny i przywódca środowiska związanego z czasopismem „Przegląd Polski” wspierał dążenia równouprawnieniowe. Podobnie jak większość sceny politycznej, wierzył w możliwość pozyskania Żydów i Ukraińców dla polskiej
idei narodowej.
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wie okolicy trzymaią w posesji Żydkowie. Nawet o hańbo! Tyczyn nasz – Wolno
im teraz dobra nabywać”46. We wspomnieniach starszych mieszkańców Tyczyna
i okolic wciąż trwają autentyczne przypadki stopniowego wyprzedawania ziemi
żydowskim kupcom przez niektóre niegospodarne rodziny chłopskie.
Wszystko wskazuje, że rywalizacja ekonomiczna wywołała u ubogiej ludności
wiejskiej okolic Tyczyna rosnącą rezerwę względem żydowskiej społeczności. W roku 1918, kilka dni po jej formalnym zakończeniu doszło w Tyczynie do gwałtownych wydarzeń, stanowiących swoiste apogeum tego procesu. Z daleko idącą dezaprobatą opisuje je ksiądz F. Wolski, sprzeciwiając się przemocy wobec Żydów:
„Dowiedziałem się, że już w czasie nieszporów i przed kazaniem napadli na sklepy
żydowskie rabowali, kradli – wybijali okna istna orgia zapanowała. A w nocy doprawili reszty. Brali udział w rabunkach i kradzieżach – rozbijaniach sklepów nawet zamożni gospodarze przyjeżdżali z końmi, ładowali na wozy i uwozili ze sobą.
Wstyd – ogromny wstyd, że coś podobnego nastąpiło. Kradli mieszczanie – kradli
– rabowali – zagrody – Kielnarowiacy – Budziwojanie i Hermanowiacy – przyszli
im w pomoc z Borku i Błażowej. To był początek złego, które potem rozszerzyło się
po całej Ojczyźnie. Na drugi dzień miasto wyglądało jak po bitwie. Samozwańcza
rada wybrała straż, która pilnowała i strzegła porządku. (...) Tak pojmowano wolność w ojczyźnie i zaczęli ogłaszać, że po Żydach przyjdzie kolej na panów i Księży. Żydzi byli zawsze przerażeni i niepewni swojej majętności. Złoto i różne złote
rzeczy przynosili do mnie, by im przechować kiedy im powiadałem nie boicie się
u mnie, przecież mogą i mnie okraść, na to odpowiadali: »no jeżeli księdza kanonika zginie to może i razem nasze zginąć«. Niektórym przechowałem a kiedy uspokoiło się odebrali sobie”47. Zamieszki powtórzyły się wiosną 1919 roku przy okazji
rozruchów w pobliskim Rzeszowie, gdzie podczas obchodów 3 Maja doszło do masowych rabunków sklepów żydowskich48. Szczegóły zyskujemy ponownie sięgając
do kroniki ks. F. Wolskiego: „Już trzeciego maja zaczęły dochodzić wieści z RzeszoTamże, s. 25.
Liber Chronologicus II, s. 9.
48 Oto jak sytuację w Rzeszowie opisuje Księga Pamiątkowa spisana po wojnie w Izraelu na podstawie
wspomnień imigrantów z Polski, byłych mieszkańców Rzeszowa (tłum. M. Terczyński): „Kiedy podpisano traktat pokojowy w Brześciu Litewskim w Polsce Kongresowej rozpoczęły się pogromy, rozprzestrzeniając się następnie do Galicji Zachodniej. Rozruchy wystąpiły w tym okresie również w Rzeszowie.
Trzeciego maja, 1919 roku tłum zgromadził się pod miastem i siedzibą zarządcy okręgu, narzekając na
brak żywności. Urzędnicy odpowiedzieli zebranym, że Żydzi mają mnóstwo żywności. To dało znak do
rozpoczęcia rozruchów. Tłum rzucił się ma warsztaty i mieszkania żydowskie. Żaden żydowski sklep
nie został oszczędzony. Synagoga i duży klojz (chasydzki dom modlitwy) zostały poważnie uszkodzone,
a sześćdziesięciu Żydów zostało rannych, wielu z nich ciężko. W plądrowaniu sklepów uczestniczyli żołnierze, dzieląc łupy z przestępcami. Stan wyjątkowy w mieście został ogłoszony dopiero po 24 godzinach”.
Rzeszow Community Memorial Book, M. Yari-Wold (red.), Tel Aviv 1967, s. 55-63, źródło: www.jewishgen.org/yizkor/rzeszow/rze056.html #chapter8 [dostęp: 16 X 2012].
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wa, żołnierze i młodzież przygotowuje coś na jutro. W Rzeszowie wybuchły rozruchy rano 4/5 a był to niedziela. W Tyczynie wieczorem również awantury. Byłem
z Księżmi u starego emeryta dyrektora szkoły Rozerbajgera. Gramy w karty a tu koło 9ej w nocy strzelanina. Słychać tak jakby ostrzeliwanie na pozycjach. Wybiegamy
– przyjrzawszy się – spieszymy do domu. Na ulicy ruch – głośne wołania, spotykam jakąś niewiastę, biedaczka dźwigała tłumok zrabowanych rzeczy, pościel i jakieś łachy, tem znowu ktoś! dźwigał i uciekał. W rynku strzelanina. Czemprędzej
biegniemy, by dostać się pod dach. Gdy przyszedłem do domu pytam się służby
co to słychać. Powiadają: rabują Żydów a na ogrodzie moim pod płotami kto może
kryje się i Żydzi ukrywają swoje łachy. Nie przyjemna rzecz patrzeć na coś podobnego i niebyt w stanie zapobiec tej złej fali. Kradli znowu wozami w 1 listopada
ubiegłego roku. Bogaci gospodarze swoi i z okolicy rozbrajali sklepy i zabierali co się
dało. W niedzielę przyszłą krzyczałem z ambony – nakazywałem zwracać. Niektórzy przynieśli do kancelarii, ale to kropla w morzu, resztę utonęło bezpowrotnie”49.
W 1918 roku antyżydowskie zamieszki nie były w Galicji niczym nowym. Do
fal pogromów ludności żydowskiej dochodziło już kilkakrotnie u schyłku XIX wieku, zwłaszcza na przestrzeni wiosny i lata 1898 roku, poprzedzonego niezwykle dotkliwym nieurodzajem. Wiele powiatów obiegła wtedy przekonująca, acz zupełnie
fałszywa pogłoska, że austriackie władze mają wprowadzić tymczasowe zezwolenia na bezkarny rabunek żydowskiego mienia, rzekomo w ramach kary za spisek
uknuty przez nich przeciwko rządzącym Habsburgom. Dało to polskim chłopom
usprawiedliwienie, by dać upust narastającej frustracji. Masowe wystąpienia zakończyły się wprowadzeniem stanu wyjątkowego i sądów natychmiastowych w 33 galicyjskich powiatach. Nie ma dowodów na to, że ziemie tyczyńskie zostały bezpośrednio dotknięte falą zamieszek. Wiemy jedynie, że doszło do nich w pobliskim
Czudcu50. Niemniej można przypuszczać, że przynajmniej część okolicznych mieszkańców dzieliła radykalne nastroje, które dały owej fali początek i nadawały bieg.
Wydarzenia opisane przez księdza F. Wolskiego wydają się być dalekim echem
wydarzeń z 1898 roku. Zostały ugruntowane przez podobne zjawiska składające się
na zły stan galicyjskiej wsi – biedę, głód, przeludnienie, dotkliwy brak ziemi i oparte
na nich poczucie niesprawiedliwości społecznej. Resentyment i antagonizmy polsko-żydowskie dodatkowo pogłębiły się przez trudne warunki, związane z wybuchem pierwszej wojny światowej: zmniejszenie liczby rąk do pracy przez pobór do
wojska, przemarsze wrogich i sprzymierzonych oddziałów, a w końcu przez spekulacyjne ceny żywności i podstawowych artykułów. Powojenny chaos i rozpad
austriackiej administracji wspomagane dodatkowo niepodległościową euforią, po49
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Liber Chronologicus II, s. 34.
Zob. „Czas”, 1898, nr 152 (7 VII), s. 3.
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działały identycznie jak pogłoska sprzed lat. Powszechne rabunki dokonywane
przez uzbrojone bandy dezerterów, zwłaszcza na Żydach, działały ośmielająco51.
Gdy 31 października 1918 roku tyczyński posterunek uzbrojonej żandarmerii został
opuszczony przez austriackich funkcjonariuszy, zniknęła ostatnia bariera przed realizacją wszystkich chłopskich żądań52. Ludność wiejska była przekonana, że nadchodząca radykalna zmiana stosunków w kraju oznacza przyzwolenie na rabunek
mienia żydowskiego, pańskiego i kościelnego. W 1919 roku w kronice szkoły w Hermanowej zanotowano słowa dotyczące wydarzeń zeszłej jesieni, które wydają się
dowodzić tego przekonania: „W styczniu 1919 kupiłem za swoje pieniądze opał
i rozpocząłem na nowo naukę. A ponieważ w pierwszych dniach bardzo mało
przychodziło uczniów do szkoły, pytam więc obecnych: czemu Józek, Kazik i inni
nie przychodzą do szkoły, a tak blisko niej mieszkają? Na to pytanie wstaje prawdomówny Karol i powiada: Proszę pana, a Kazik, Franek i Helka powiedzieli, że
im nauki i szkoły nie potrzeba i mają ją gdzieś..., bo teraz pójdą zabijać panów i Żydów. – U tego samego chłopca zauważyłem drogi scyzoryk, pytam, ile cię kosztuje
nożyk? »Dziesięć palców i trochę strachu« – brzmiała odpowiedź. – Byłeś więc i ty
na rabunku w Tyczynie? pytam dalej. – »Byłem, ale żeby nie wojsko, co nas przestraszyło strzałami, toby było inaczej«”53. Wzmianka hermanowskiego nauczyciela, Michała Mikosia, pokazuje jednocześnie, że wydarzeń powojennych miesięcy
nie można rozpatrywać jedynie jako konflikt na linii Żydzi – Polacy i chrześcijanie,
ale również chłopi – pozostałe, bardziej uprzywilejowane klasy społeczne: przede
wszystkim ziemiaństwo, a przypuszczalnie także stosunkowo zamożne duchowieństwo i mieszczaństwo. Pośród nich Żydzi z całą paletą związanych z nimi stereotypów byli znacznie łatwiejszym i najbardziej oczywistym łupem.
Do wydarzeń podobnych do tych w Tyczynie dochodziło najwyraźniej powszechnie na całej Rzeszowszczyźnie w pierwszych dniach po zakończeniu wojny, na
przestrzeni listopada i grudnia 1918 roku oraz na wiosnę roku 1919. Znane przypadki pokazują, że radykalne nastroje zmieniały się w rozruchy głównie w małych
miejscowościach tymczasowo pozbawionych nadzoru policyjnego, przedłużając
się nawet do kilku dni. Wygląda na to, że scenariusz był za każdym razem zbliżony
– główną rolę odgrywali mieszkańcy okolicznych wsi. Zamieszki kończyły się wraz
z pojawieniem się wojska lub improwizowanych sił porządkowych. Społeczności
żydowskie niejednokrotnie same reagowały na zagrożenie, a nawet starały się je
51 „W powiatach rzeszowskim i strzyżowskim codziennie walki z bandytami. W powiecie rzeszowskim siedzibą band są wsie Lubienia, Siedliska i Niechobrze” („Czas”, 1918, nr 496 (7 XI), s. 2). Sam ksiądz
Franciszek Wolski o mały włos nie padł ofiarą rabunku „exżołnierza z Lubeni”, gdyż napastnik pomylił czarną sutannę z żydowskim chałatem. Liber Chronologicus II, s. 18.
52 Zob. M. Skotnicki, Tyczyn u progu niepodległości, maszynopis na stanie CDKiIT, Tyczyn 1998, s. 6.
53 Historya Szkoły w Hermanowej, kopia rękopisu na stanie CDKiIT w Tyczynie, s. 47 i n.

50

MACIEJ TERCZYŃSKI

uprzedzić. W niektórych miastach poczęto tworzyć oddziały samoobrony złożone
z młodzieży i weteranów wojennych. Dla przykładu, w Dębicy dynamiczna akcja
oddziału Żydowskiej Rady Narodowej przy okupionej łapówkami współpracy
miejscowej policji, zdołała w porę zapobiec zamieszkom54.
Poza Tyczynem (1 XI 1918) zamieszki miały miejsce w Dubiecku (XI 1918), Kolbuszowej (4 XI 1918), Mielcu (4-7 XI 1918), Pruchniku (ok. 7 XI 1918)55 i Żołyni (XII
1918). Do szczególnie intensywnych zamieszek doszło w Rozwadowie, obecnie
dzielnicy Stalowej Woli (5-12 XI 1918)56. Kolejna fala rozruchów wybuchła w roku
następnym. Do zamieszek i zaplanowanych rabunków, prócz Rzeszowa i Tyczyna,
doszło w Baranowie Sandomierskim (5 V 1919), Majdanie Królewskim (5 V 1919),
Głogowie Małopolskim (6 V 1919), Kolbuszowej (6 V 1919), Sokołowie Małopolskim
(6 V 1919) i Radomyślu Wielkim (8 V 1919)57. Szeroki rozrzut ognisk tego zjawiska
pozwala nam przypuszczać, że wiele przypadków nie zostało udokumentowanych
lub pozostaje niezbadane do dnia dzisiejszego.
W tle wydarzeń 1918/1919 roku opisanych w tyczyńskiej kronice parafialnej
tkwią pewne istotne przemiany zachodzące na galicyjskiej wsi na przeł. XIX i XX
54 Zob. The Book of Dembitz, D. Leibl (red.), Tel Aviv 1964; Księga Pamięci Dębicy, I. Socha (tłum.), s. 76.
Źródło: www.jewishgen.org/yizkor/debica/demp075.html#Page75 [dostęp: 16 X 2012].
55 Zob. „Czas”, 1918, nr 498 (8 XI), s. 1.
56 Opis zamieszek w Rozwadowie znajdujemy w Księdze Pamiątkowej spisanej przez niegdysiejszych
żydowskich mieszkańców na emigracji. Należy dodać, że wspomnienia zostały zebrane po II wojnie światowej, a zatem z perspektywy po wydarzeniach Holokaustu (tłum. M. Terczyński): „Jesienią roku 1918
austro-wegierski front załamał się i państwa centralne skapitulowały. Gdy pewnego zimnego listopadowego dnia wojskowe władze miasta opuściły miasteczko, zapanował chaos. Austria przestała być Imperium, ale Państwo Polskie nie zdążyło jeszcze powstać. W każdym miasteczku improwizowano »rady narodowe« i oddziały milicji, ale w międzyczasie rolnicy z okolicznych wsi zyskali wolną rękę, by nękać Żydów. Setki chłopów z Plawy [obecnie dzielnica Stalowej Woli – przyp. M. T.] i Turbii napadło na
miasto, by rabować żydowskie domy i sklepy, mordować i bić do woli. Niepodległość przyjęli z okrzykiem »Niech żyje wolna Polska! Bij Żyda!«. W ciągu piątego listopada 1918 roku dzikie uroczystości trwały nadal. Wino zakupione w żydowskich tawernach lano w końskie gardła – resztę zaś do ścieku, zaklinając »by piły żydowskie wino, bo Polska jest nasza!« Ich kobiety przyniosły worki i prześcieradła, by bezkarnie zabierać, cokolwiek by nie znalazły, z domów należących do Żydów. Zamieszki trwały przez osiem
dni, aż do dwunastego listopada, podczas których Żydzi zdołali zorganizować własną samoobronę, dowodzoną przez Wolfa Greismana, oficera armii austriackiej, świeżo po powrocie z frontu. W porozumieniu z żydowską młodzieżą z sąsiednich miejscowości, uzbrojeni w lekką broń byli gotowi stawić opór
chłopskiemu tumultowi. Świadomość istnienia tej grupy bez wątpienia pomogła odwieść zatwardziałych antysemitów od powtórzenia aktów przemocy. Mimo to minęło jeszcze pół miesiąca zanim przywrócono pokój i pierwsze oznaki »nowego porządku« stały się widoczne, zmieniając nominowane arbitralnie rady narodowe na prawidłowo wybrane rady obywatelskie”. Sefer Yizkor Rozwadow Ve-ha-seviva.
Rozwadow Memorial Book, N. Blumenthal (red.), Jerusalem 1968, źródło: www.jewishgen.org/Yizkor/rozwadow/roz001.html#REFUGEES [dostęp: 16 X 2012].
57 Wymienione miejsca zamieszek na podstawie: A. Potocki, Żydzi w Podkarpackiem, Rzeszów 2004;
materiały dostępne w serwisie www.jewishgen.org
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wieku – rozwój ruchu chłopskiego. Znajdował on swe źródło i uzasadnienie w kiepskiej kondycji galicyjskiej wsi i frustracji jej mieszkańców. Ruch starał się odpowiadać na liczne, autentyczne problemy chłopstwa z niskim poziomem oświaty, wręcz
przysłowiową biedą i dotkliwym brakiem ziemi uprawnej, pastwisk i lasów na czele58. Jego działalność propagandowa przyczyniła się do „przebudzenia wsi” – rozpowszechnienia tożsamości narodowej, świadomości interesów klasowych i wzrostu aspiracji politycznych wśród jej mieszkańców. Tym samym doprowadziła również do gwałtownego wzrostu roszczeń ekonomicznych środowisk wiejskich i radykalizacji panujących wśród nich nastrojów. Silną ostoją dla charyzmatycznych
aktywistów ruchu chłopskiego stała się cała Rzeszowszczyzna, a wraz z nią podtyczyńskie wsie i przysiółki.
Przykładem działalności ruchu chłopskiego, na kartach tyczyńskiej kroniki parafialnej, stał się Budziwój. Jego mieszkańcy już od XVIII wieku byli zwolnieni z obowiązków pańszczyźnianych na rzecz posług wobec dworu. Ciesząc się stosunkowo wysokim poziomem zamożności, rozwinęli silne poczucie więzi grupowej, wynosząc się ponad pozostałe okoliczne chłopstwo. Słynący z buty i werwy, łatwo
przekładającej się na różnorakie awantury, budziwojscy gospodarze, częstokroć
znajdowali się w konflikcie z tyczyńskimi proboszczami. Nie tylko przez wzgląd
na poziom moralny, ale i na politykę.
Na przełomie XIX i XX wieku Budziwój był pełen zwolenników znanego galicyjskiego trybuna ludu, ks. Stanisława Stojałowskiego, słynącego z populistycznych
haseł o zabarwieniu religijnym. Na działalność księdza w Galicji składały się: praktyka kaznodziejska, organizowanie lokalnych wieców, demonstracji i uroczystości
patriotycznych, a także zakładanie samopomocowych kółek rolniczych. Niebywałą rolę w budowaniu popularności ks. S. Stojałowskiego odegrały doniosłe czasopisma redagowane przez niego od 1875 roku aż do śmierci w roku 1911 – „Wieniec-Pszczółka” – kolportowane wśród chłopów i robotników. Ks. S. Stojałowski, rozwijając swą karierę polityczną, radykalizował swe poglądy, za co bywał wielokrotnie
aresztowany. Naraził się nawet konserwatywnym władzom kościelnym. W 1896
58 Wypowiedzi dotyczące problemów galicyjskiego chłopstwa znajdujemy na łamach chłopskiej prasy: „Co nas boli? Boli nas przede wszystkiem to, że mamy mało ziemi, a ziemia jest nierodna. Z powodu biedy kawalerowie ani dziewuchy nie mogą zawierać małżeństwa do 30 lat i wyżej, a z tego powstaje między nimi tylko zepsucie, w domach zaś u ojców głód i ciżba. Jest wprawdzie dużo dworów w Galicji, któryby można rozkupić, ale zkądże wziąść na to pieniędzy? Boli nas dalej, że gruntów dworskich
gminy nie mogą dzierżawić. Boli nas brak lasów, drzewa na opał, drzewa na budowę i ściółki. Żądamy
dlatego, aby żadnemu przedsiębiorcy nie wolno było drzewa kupować, póki gminy nie mają swoich potrzeb w zupełności zaspokojonych. Które gminy nie mają swoich własnych lasów, ani prawa serwitutowego, te powinny mieć wszystkie zakupy w lesie po najtańszej cenie. Boli nas i dręczy brak tanich, a dobrych nawozów, z powodu czego ziemia coraz bardziej jałowieje, a gdy jeszcze przyjdą klęski elementarne, to wtenczas niema z czego żyć. Jan Rejman”. „Wieniec-Pszczółka”, 1902, nr 1, s. 14.
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roku został tymczasowo obłożony klątwą przez Stolicę Apostolską. Ogłoszono nawet zakaz czytania wydawanych przez niego pism. Spowodowało to narastający
konflikt Budziwojan z ks. R. Knendichem, posłusznie zwalczającym stronników ks.
S. Stojałowskiego. Budziwojscy chłopi niewiele przejęli się anatemą i kościelnym
zakazem, widząc w ks. S. Stojałowskim bohatera i obrońcę swej sprawy59.
Co istotne dla naszych rozważań, w propagandę ks. Stojałowskiego i jego stronników, prócz postulatów równouprawnienia wsi, wpisane były poglądy antysemickie, między innymi podział na majątki dobre – chrześcijańskie i złe – żydowskie.
Stojałowczycy demonizowali obraz Żydów, obarczając ich negatywnymi cechami
charakteru, a w ostateczności winą za zły stan galicyjskiej wsi. Ożywiali i tak już powszechne wśród chłopów poczucie resentymentu60. Tego typu agitacja mogła przyczynić się do zdecydowanych działań Budziwojan przeciwko żydowskiemu szynkarzowi. Miała również wpływ na wybuch galicyjskich pogromów w roku 1898,
znajdując wyjątkowo podatny grunt wśród spragnionego dóbr, sfrustrowanego
chłopstwa61. Jej skutki można dostrzec jeszcze w roku 1918. Choć poparcie wsi z czasem przesunęło się w kierunku bardziej umiarkowanego Polskiego Stronnictwa Ludowego Jana Stapińskiego, powstałego w 1895 roku, powszechny stosunek wobec
Żydów nie uległ zmianie. Mimo, że stronnictwo J. Stapińskiego oficjalnie potępiało
galicyjskie pogromy przełomu wieków, tendencje antyżydowskie pozostały w nim
faktycznie tak samo żywe, jak wśród większości jego wyborców62.
59 „Parafia moja a szczególnie Budziwój gniazdo Stojałowczyków – stała się widownią walk politycznych, duchownych etc! zwłaszcza gdy przeczytałem z rozkazu ordynaryatu klątwę rzuconą rzekomo
przez Stolicę ap. na X. Stojałowskiego. Wtajemniczeni twierdzą iż w walce którą podjął x. Stojałowski
celem załamania przewagi szlachty w kraju i jej wyłącznych rządów, ta ostatnia postarała się o klątwę
– i o prześladowanie tegoż X. ze strony rządu. Rzeczywiście X. Stojałowski uganiał po kraju, z miasta do
miasta, od wsi do wsi, wypowiadał płomienne mowy, pisał w »Wieńcu i Pszczółce« artykuły wprost niegodne sukienki kapłańskiej – za co był ścigany, [nieczytelne – przyp. M. T.] sądzony i wzrastał w oczach
ciemnego ludu na coraz większego bohatera. Kiedy przeczytałem klątwę, zakaz czytania gazet, i ogłosiłem, że czytelników nie dopuści się na kumów do chrztu – do spowiedzi – zawrzało w Budziwoju jak
ulu (...). X. Stojałowski zjeżdżał do Budziwoja, gdzie pomimo zakazu odprawiał mszę św. – co było zawsze lepiej, odprawiał bowiem gdzieindziej nawet po karczmach – domach prywatnych etc.” Liber Chronologicus I, s. 198 i n.
60 Spójrzmy na jeden z listów opublikowanych w czasopiśmie „Wieniec-Pszczółka”. Ukazuje on przełożenie frustracji na niechęć i resentyment wobec Żydów: „Czapkowanie przed Żydem. Tak już nisko nas
stawiają w naszej biednej Galicyi, że jak żyd zostaje urzędnikiem lub inżynierem, to jak żąda, aby chrześcianin mu czapkował i kłaniał się uniżenie. Jak ty, żydzie możesz wymagać, aby przed tobą poświęconą głowę odkrywać? Choćbyś był dyrektorem, to żaden przepis tego chrześcianowi nie nakazuje. Jest
u nas inżynier R. Żyd, który koniecznie się domaga, aby czy chłop, czy robotnik, trzymał przed nim czapkę w ręku. Zkąd taką samowolę cierpieć musimy? Dość już innej niewoli, co nam jeszcze żydowskiej! Czytelnizka z Gorlic”. „Wieniec-Pszczółka”, 1902, nr 2 (50), s. 30.
61 Zob. „Czas”, 1898, nr 152 (7 VII), s. 1.
62 Zob. M. Soboń, Polacy wobec Żydów w Galicji doby autonomicznej w latach 1868-1914, cyt. wyd., s. 242 i n.
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Wydaje się, że chłopi powszechnie interpretowali hasła ruchu chłopskiego jako
dodatkowy pretekst i uzasadnienie do czynnych wystąpień, zwłaszcza przeciwko
Żydom. Rozbudzona przez ruch ludowy tożsamość narodowa i klasowa dodała
wyrazu odrębności mniejszości żydowskiej, żywionemu wobec niej resentymentowi, poczuciu krzywdy i niesprawiedliwości wśród chłopów. Propaganda antyżydowska dodała skrzydeł funkcjonującym powszechnie negatywnym stereotypom
związanym z Żydami. Ostatecznie zaś ugruntowała atmosferę bezkarności zaistniałą w krytycznych chwilach tuż po I wojnie światowej, stawiając Żydów niejako
poza społeczeństwem w charakterze „wrogów ludu”. Jeden z mieszkańców Kolbuszowej, w której w latach 1918 i 1919, tak jak w Tyczynie, doszło do rabunków mienia żydowskiego wspomina, być może nieopatrzny, wpływ agitatorów na nastroje
na wsi: „Pamiętam, że w dnie jarmarków w końcu 1918 r. i na początku 1919 r. przyjeżdżali rewolucyjni ludowcy z Majdanu i Tarnobrzegu – żeby agitować za rewolucyjnymi przemianami. Byli to ks. Okoń i Tomasz Dąbal. Przemawiali stojąc na furmance po prawej stronie rynku od kościoła. Mówili o podziale ziemi pańskiej pomiędzy chłopów, o chłopskich rządach i ustroju sprawiedliwości społecznej. Ludzie
pytali się o coś, ksiądz odpowiadał, robił się hałas i śmiechy, drwiny. Niektórym
chłopom podobało się to, co mówili mówcy. Bardziej jednak niż do władzy dążyli
oni do zdobycia jakichkolwiek dóbr materialnych, do obrabowania Żydów, którzy
nazywali ich gojami, chamami. I zaczęły się rabunki i pogromy Żydów w naszych
miasteczkach”63. Podczas fali zamieszek chłopi, idąc wraz z podekscytowanym tłumem, zaspokajali chęć zysku wynikającą z kontrastu ziejącego pomiędzy świeżo rozbudzoną dumą, a powszechną w Galicji biedą i dyskryminacją klasową. Być może
w swoim mniemaniu jedynie odbierali to, co się im sprawiedliwie należało jako dotkliwie poszkodowanej większości na jej własnej ziemi. Odbierali to, co dzięki sprzecznym z moralnością środkom zostało im zabrane przez szkodliwą mniejszość64.
Nie wydaje się, by wszyscy mieszkańcy Tyczyna podzielali agresywne nastroje
wobec żydowskiej mniejszości lub przynajmniej byli gotowi do wsparcia powszechnie występujących zamieszek. Przeciwko zamieszkom w Tyczynie wystąpili mieszczanie, znajdujący się w centrum życia obywatelskiego przed I wojną światową,
na przykład znany społecznik Wilhelm Rożkiewicz, odpowiedzialny za organizację służby porządkowej. Wśród stosunkowo licznej rzeszy tyczyńskich urzędników
i inteligencji antagonizmy z Żydami nie były tak żywe, ani różnice tak widoczne.
Żydowscy adwokaci i zamożni przedsiębiorcy nie byli przywiązani do chałatów
i bród w tym samym stopniu co biedota i często z czysto pragmatycznych pobudek
J. Lenart, Moje wspomnienia, „Rocznik Kolbuszowski”, 1994, nr 3, s. 50 i n.
Zob. M. Skotnicki, Historia i wspomnienia (rzecz o losach Żydów w Tyczynie 1428-1942), Tyczyn 1999,
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chłonęli polską kulturę. Również kler, tu na przykładzie ks. F. Wolskiego, wyraził
stanowcze zażenowanie wydarzeniami na rynku miasteczka i ostro napominał
swoich parafian. Ta postawa wpisuje się w ogólną tendencję. Kościół hierarchiczny, zwykle odnoszący się z rezerwą do różniących się wyznaniem Żydów, w swym
oficjalnym stanowisku nigdy nie namawiał do aktów przemocy i z reguły potępiał
wszelkie rozruchy skierowane przeciwko nim. Można stwierdzić, że sytuacja w autonomicznym Tyczynie wyrasta ponad to, co sugeruje wyrażenie „napięcia polsko-żydowskie”, użyte w tytule niniejszej pracy. Polacy i Żydzi okazują się bowiem
grupami niezupełnie jednorodnymi i spójnymi ideowo.
Obraz skomplikowanych stosunków społecznych dawnego Tyczyna nigdy nie
będzie pełny. Kronika parafialna i inne lokalne źródła nie mogą nam go zaoferować. Indywidualne decyzje mieszkańców Tyczyna, ich sympatie, uprzedzenia,
wzajemne zależności, popadłszy w zapomnienie, nie dadzą się już opisać, zwłaszcza w przypadku ludności żydowskiej, po której nie został niemal żaden ślad. Poszukując konkluzji, możemy stwierdzić tylko ogólnie, że Żydów oraz pozostałą ludność miasteczka i okolicznych wsi dzieliły religijno-kulturowe, polityczne i ekonomiczne płaszczyzny rywalizacji. Obie strony do końca wspólnych dziejów, w znakomitej większości, zachowały swą wzajemną odrębność. Żywiły do siebie uprzedzenia i wyznawały szereg bardzo żywotnych, negatywnych stereotypów, które
często przekładały się na konflikty personalne i grupowe. Mimo to, Żydów i Polaków łączyła na obszarze miasteczka trwała symbioza. Faktem jest, że koniec końców wytrzymała ona próby przełomu wieków, wywołane szybkimi przemianami
politycznymi i społecznymi, zwłaszcza na ludnej, acz biednej galicyjskiej wsi, wkraczając w czasy II Rzeczypospolitej.
Maciej Terczyński – POLISH – JEWISH TENSIONS IN TYCZYN AND ITS VICINITY DURING THE GALICIAN AUTONOMY BASED ON LOCAL SOURCES AND RELATIONS
The following article raises a difficult and rare topic concerning old-time Polish-Jewish
relations, basing on micro history of Tyczyn during the Galician Autonomy. The author tries
to solve a complicated net of dependencies inside its varied community which was a typical,
Jewish shtetl. He depicts the image of key spheres of lives of the inhabitants which were
infested with interest conflicts. He explores the basis for the aversion towards the Jews on the
basis of significant changes taking place in social consciousness and legislative orders of the
Austrian Empire.
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