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BADANIA MAJERA BAŁABANA I JEGO 
SZKOŁY NAD SYNAGOGAMI POSTĘPOWYMI 
NA ZIEMIACH POLSKICH: ICH KONTEKST 
I METODOLOGICZNE KONSEKWENCJE1

Na tle prężnego rozwoju studiów nad historią Żydów polskich, jakie były 
prowadzone w Polsce w latach 20. i 30. XX w., badania nad tzw. judaizmem 
postępowym i synagogami postępowymi jawią się jako zjawisko zdecydowa-
nie marginalne, aczkolwiek obecne w dyskursie naukowym. Badaczem, któ-
ry w największym stopniu przyczynił się do ich rozwoju, był Majer Bałaban2. 
Mimo że zagadnienie to nigdy nie stanowiło jego głównego zainteresowania 
badawczego, poświęcał mu na tyle dużo uwagi, że jego studia do dzisiaj sta-
nowią punkt wyjścia dla badań nad synagogami postępowymi, czy ogólniej 
– nad judaizmem postępowym na ziemiach polskich. Temat ten, znajdując 

1   Używając pojęcia „synagogi postępowe”, mam na myśli synagogi grup, które działały 
na ziemiach polskich (w Galicji i Królestwie Polskim, później na terenach II Rzeczpospolitej) 
i same identyfi kowały się jako „postępowe”; wobec własnych synagog używały one m.in. 
następujących określeń: „postępowa”, „niemiecka”, „synagoga Izraelitów dążących do 
cywilizacji”, „Tempel (izraelicki)”, „Templum”, „świątynia izraelicka”. W literaturze przedmio-
tu synagogi i środowiska te są również określane jako liberalne lub reformowane (w nurcie 
„umiarkowanej reformy”). Samo pojęcie „judaizm postępowy” jest utrwalone w literaturze 
przedmiotu, zob. Stephen D. Corrsin, Progressive Judaism in Poland. Dilemmas of Modernity 
and Identity, [w:] Cultures and Nations of Central and Eastern Europe. Essays in Honor of Ro-
man Szporluk, red. Z. Gitelman, Cambridge, MA 2000, s. 89–99; Michał Galas, Th e Infl uence 
of Progressive Judaism in Poland–an Outline, „Shofar. An Interdisciplinary Journal of Jewish 
Studies” (2011), t. 29, nr 3, s. 55–67. Pod pojęciem „szkoła Majera Bałabana” rozumiem ba-
dania prowadzone przez niego samego, jego uczniów i naśladowców; pojęcie to funkcjonuje 
w literaturze przedmiotu, zob. Natalia Aleksiun, Szkoła historyczna Majera Bałabana – mło-
dzi historycy żydowscy w Polsce w okresie międzywojennym, „Studia Żydowskie. Almanach” 
(2010), t. I, nr 1.

2  Nie był jednak jedynym badaczem, którego interesowało to zagadnienie. Wątki związa-
ne z synagogami postępowymi pojawiały się w okresie międzywojennym także w publikacjach 
m.in. Filipa Friedmana czy Natana Gelbera, zob. Natan M. Gelber, Die Juden und der polnische 
Aufstand 1863, Wien–Leipzig 1923; Filip Friedman, Die galizischen Juden im Kampfe um ihre 
Gleichberechtigung 1848–1868, Frankfurt am Main 1929.
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się na peryferiach zainteresowań naukowych Bałabana, powracał przez cały 
okres jego kariery naukowej – pierwsze publikacje powstały jeszcze przed 
wybuchem I wojny światowej, a ostatnie już u progu II wojny. 

Zainteresowanie Bałabana tym tematem wynikało po części z jego oso-
bistych przekonań, preferencji i sympatii, z którymi zresztą się nie krył. Bar-
dzo otwarcie mówił o swoich związkach z judaizmem postępowym, a kon-
kretniej z lwowskim Templem, gdzie chadzał w młodości, by słuchać kazań 
Bernarda Löwensteina:

Tempel lwowski, ten okrągły, bizantyński budynek na Starym Rynku, zajmuje 
wśród innych główne miejsce we wspomnieniach mej młodości, jako że prawie od 
dzieciństwa w nim bywałem z moim ukochanym bł. pam. ojcem i to każdej pra-
wie soboty, ilekroć niezapomniany kaznodzieja Bernard Löwenstein miał wygło-
sić kazanie […] w późniejszych latach mój stosunek do templu jeszcze bardziej się 
zacieśnił, ten Dom Boży stał mi się jakby drugim domem rodzinnym, w którym 
spędzałem górne i chmurne chwile mojego życia3.

Związki Bałabana ze środowiskami postępowymi sięgały jednak głębiej – 
przez kilkanaście lat był on bowiem pomocniczym kaznodzieją we Lwowie. 
W święta, gdy Tempel nie mógł pomieścić wszystkich chętnych do udziału 
w nabożeństwie, wygłaszał on kazania w synagodze Zakładu Sierot, w której 
modliła się z konieczności część lwowskiego środowiska postępowego4. Zda-
rzało mu się także wygłosić gościnne kazanie w warszawskiej synagodze po-
stępowej przy ul. Tłomackie5. Jako wykładowca Instytutu Nauk Judaistycz-
nych był zresztą blisko związany z warszawskim środowiskiem postępowym. 

Te relacje osobiste Bałabana z kręgami postępowymi, a szczególnie z lwow-
skim Templem, miały dwojaki wpływ na jego badania – z jednej strony bardzo 
świadomie nie poruszał on tematów zbyt sobie bliskich i – jak to ujmował – 
„zbyt swoich”, zostawiając ich opracowanie przyszłym pokoleniom history-
ków6. Jednocześnie jednak zaangażowanie emocjonalne i osobiste przekładało 
się na jego zainteresowanie tematem, a nawet dawało mu dodatkową moty-
wację do pracy. Bez niej być może nie ukończyłby swojego najważniejszego 
opracowania na temat judaizmu postępowego, czyli monografi i lwowskiej 
synagogi postępowej. Książkę tę pisał w 1937 r. w wieku 60 lat, w czasie kie-
dy pracował równolegle także nad innymi projektami, m.in. nad oczekiwaną 
przez wszystkich syntezą dziejów Żydów polskich, której zresztą ostatecznie 

3  Majer Bałaban, Historia lwowskiej Synagogi Postępowej, Lwów 1937, s. IX. Ojciec i dzia-
dek Bałabana modlili się w innym domu modlitwy, a do Templum chodzili posłuchać kazań.

4  Tamże, s. 179.
5  Za udzielenie tej informacji dziękuję Rafałowi Żebrowskiemu. 
6  Bałaban wprost pisał o tym we wstępie do Historii lwowskiej…, s. XII: „Musiałem tedy 

niejednokrotnie miarkować się w swych sądach […], a zostawiając przyszłemu historykowi 
obiektywną ocenę faktów i ludzi, które dla mnie i dla pokolenia starszego obecnie jeszcze 
żyjącego są za bliskie i za »swoje«”.
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nigdy nie ukończył7. Jak przyznawał we wstępie, aby móc zająć się pisaniem 
historii lwowskiej synagogi postępowej, przerwał inne prowadzone przez sie-
bie prace, a samo opracowanie znacznie rozrosło się względem początkowo 
planowanych rozmiarów8. 

Zainteresowanie M. Bałabana tematyką synagog postępowych przejawia-
ło się w jego badaniach i publikacjach na kilka sposobów. Przede wszystkim 
włączał on to zagadnienie do szerszych narracji historycznych. W 1911 r. po-
prowadził na uniwersytecie we Lwowie serię wykładów na temat dziejów Ży-
dów w Galicji w latach 1772–1863. Z omówień wykładów, które były druko-
wane na łamach prasy, można wnioskować, że poświęcił w nich sporo uwagi 
rodzącemu się w połowie XIX w. nurtowi postępowemu. Odniósł się w nich 
do założenia templi we Lwowie i Krakowie, omówił działalność postępowców 
w zarządach gmin, wreszcie skupił się na konfl iktach wewnątrzgminnych mię-
dzy postępowcami a ortodoksją9. Wykłady te, w poszerzonej i uzupełnionej 
wersji, ukazały się drukiem w 1914 r. jako książka pt. Dzieje Żydów w Gali-
cji i w Rzeczypospolitej Krakowskiej 1772–1868. Także w niej temat judaizmu 
postępowego jest wyraźnie obecny10. Wiele lat później sporo miejsca krakow-
skiemu środowisku postępowemu poświęcił w Historii Żydów w Krakowie i na 
Kazimierzu. W publikacji tej traktował Bałaban owo środowisko jako istotny 
element kompozycji społeczno-religijnej XIX-wiecznego żydowskiego Krakowa.

Bałaban był także autorem biogramów kilku postępowych liderów, za-
mieszczonych w Polskim Słowniku Biografi cznym. Wśród 30 haseł, które opub-
likował w tomach I–V słownika (do litery D), a więc tych przygotowanych 
przed wojną, znalazły się napisane przez niego biogramy działaczy świec-
kich, mających bliskie związki ze środowiskami postępowymi (m.in. Izydora 
Bernfelda, Jakuba Drobnera), oraz postępowych kaznodziejów (Izaaka Cyl-
kowa, Jecheskela Caro, Szymona Dankowicza). Innym kaznodziejom poświę-
cił osobne opracowania – w 1922 r. opublikował szkic biografi czny Samuela 
Abrahama Poznańskiego11, następcy Cylkowa na stanowisku kaznodziei sy-
nagogi na ul. Tłomackie w Warszawie, a w 1936 r., po śmierci wieloletniego 

7  Księga jubileuszowa dla uczczenia sześćdziesięciolecia Profesora Majera Bałabana, War-
szawa 1938, s. 57, 59, 91. W księdze jubileuszowej znajdujemy ciekawe świadectwo zaangażo-
wania Bałabana w pisanie dziejów lwowskiej synagogi postępowej: „Gdy ostatnio zgłosiła się 
do Jubilata delegacja uczniów, celem złożenia mu gratulacji z okazji 60-lecia, zastała go w ga-
binecie, zatopionego w pracy nad zagadnieniami z historii Żydów we Lwowie w XIX wieku”; 
tamże, s. 91. 

8  Bałaban, Historia lwowskiej..., s. IX.
9  Żydzi w Galicyi 1772–1863. IV i V wykład prof. dra M. Bałabana, „Jedność” (1911), 

nr 45, s. 6. 
10  Majer Bałaban, Dzieje Żydów w Galicji i w Rzeczypospolitej krakowskiej 1772–1868, 

Lwów 1914.
11  Tenże, Rabin Dr. Samuel Abraham Poznański (1864–1921). Szkic biografi czny, Warsza-

wa 1922.
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kaznodziei i rabina krakowskiego Templa, Ozjasza Th ona, poświęcił mu ob-
szerne artykuły w Almanachu i leksykonie żydostwa polskiego oraz czasopi-
śmie „Diwrej Akiba”12. 

Niewątpliwie najszerszym i najważniejszym opracowaniem na temat ju-
daizmu postępowego, jakie wyszło spod pióra Bałabana, była wzmiankowana 
wyżej Historia lwowskiej synagogi postępowej, wydana w 1937 r. Książka ta 
stanowiła ponad 300-stronicowe opracowanie dziejów synagogi, od jej zało-
żenia w latach 40. XIX w. aż po czasy współczesne autorowi. Bałaban ujmo-
wał zagadnienie w porządku chronologicznym, a kolejne epoki w dziejach 
tego środowiska wyznaczał, biorąc pod uwagę okresy działalności ważnych 
postaci z nim związanych, głównie kaznodziejów. W tych ramach omówił 
działalność świeckich liderów społeczności i ważne wydarzenia w jej historii.

Ważnym aspektem działalności Bałabana, przesądzającym o znaczeniu 
tego historyka dla badań nad judaizmem postępowym na ziemiach polskich, 
jest – obok wydawania publikacji – także inspirowanie dalszych badań na ten 
temat. W 1939 r., a więc dwa lata po ukazaniu się jego Historii lwowskiej sy-
nagogi postępowej, wydane zostało opracowanie, którego autor wyraźnie się 
nią inspirował, mianowicie Dzieje synagogi postępowej w Stanisławowie pió-
ra lokalnego historyka Leona Streita13. Streit książkę Bałabana z pewnością 
znał, o czym świadczą odwołania do niej obecne w przypisach, i w widoczny 
sposób się na niej wzorował. Publikacje Bałabana i Streita mają bowiem iden-
tyczną strukturę, obie są monografi ami, ujmują zagadnienie w sposób chro-
nologiczny i kładą duży nacisk na postaci liderów religijnych. 

Tematami związanymi z judaizmem postępowym Bałaban zainteresował 
także studentów prowadzonego przez siebie seminarium magisterskiego na 
Uniwersytecie Warszawskim. Tematyka synagog postępowych przewija się 
przez kilka prac powstałych na tym seminarium, co istotne – obronionych 
jeszcze przed opublikowaniem wspomnianych wyżej opracowań monogra-
fi cznych. Mają więc one charakter pionierski. Temat judaizmu postępowego 
niekiedy stanowi w tych pracach tylko jeden z poruszanych wątków. Jest tak 
np. w pracy Mejera Rozenblata poświęconej sytuacji Żydów w przededniu 
wybuchu powstania styczniowego. Rozenblat odwołuje się do wewnętrznego 
zróżnicowania społeczności żydowskiej w Warszawie i zarysowuje historię 
warszawskich kręgów postępowych. Z uwagi na charakter pracy koncentru-
je się na wydarzeniach z początku lat 60. XIX w. i na zaangażowaniu tej gru-
py w polską działalność patriotyczną14. Warszawskim kręgom postępowym 

12  Tenże, Dr Ozjasz Th on (1870–1936), [w:] Almanach i leksykon żydostwa polskiego, 
t. II–III, Lwów 1937; tenże, Dr. Ozjasz Th on (1870–1936), „Diwrej Akiba” (R. V, 1936), z. 7–8, 
s. 146–153.

13  Leon Streit, Dzieje synagogi postępowej w Stanisławowie, Stanisławów 1939.
14  Mejer Rozenblat, Żydzi warszawscy w przededniu powstania styczniowego. Od 

procesu Lesznowskiego do wybuchu powstania (w świetle procesów i demonstracji politycznych), 
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poświęcone zostały w całości dwie inne prace napisane na tym samym se-
minarium – pióra Sejfera Ruwina oraz Sary Zilbersztejn. Ruwin jest autorem 
biografi i Mathiasa Rosena, jednego z liderów warszawskiego środowiska po-
stępowego. Autor analizuje wielopłaszczyznową działalność Rosena i wpi-
suje ją w kontekst dziejów warszawskiego środowiska postępowego15. Sara 
Zilbersztejn stawia sobie za cel monografi czne ujęcie dziejów synagogi po-
stępowej przy ul. Daniłowiczowskiej w Warszawie od momentu jej zbudo-
wania (z uwzględnieniem wcześniejszego okresu i zarysu historii prywatnej 
synagogi Flataua) do momentu ukończenia budowy nowego gmachu syna-
gogi na Tłomackiem16. Inna uczennica Bałabana, Teofi la Mahler, skupia się 
na dziejach krakowskiego środowiska postępowego. Autorka nie proponuje 
jednak ujęcia monografi cznego, lecz koncentruje się na jednym wątku z hi-
storii tego środowiska, a mianowicie jego konfl ikcie z ortodoksyjną częścią 
gminy. Przy okazji omawiania tego wątku prezentuje także sylwetki ważnych 
postaci związanych z krakowskimi kręgami postępowymi17. Z uwagi na swo-
ją wysoką wartość naukową wszystkie te prace magisterskie miały się ukazać 
drukiem w drugim tomie księgi jubileuszowej poświęconej Majerowi Bałaba-
nowi, przygotowanej przez jego uczniów18. Wybuch II wojny światowej zni-
weczył jednak te plany19.

Archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego [AŻIH], zespół: Prace magisterskie napisa-
ne przed 1939 r., sygn. 117/49.

15  Sejfer Ruwin, Mathias Rosen, AŻIH, zespół: Prace magisterskie napisane przed 1939 r., 
sygn. 117/21.

16  Sara Zilbersztejn, Postępowa synagoga na Daniłowiczowskiej w Warszawie (przyczynek 
do historii kultury Żydów polskich XIX stulecia), AŻIH, zespół: Prace magisterskie napisane 
przed 1939 r., sygn. 117/57.

17  Teofi la Mahler, Walka między ortodoksją a postępowcami w Krakowie w latach 1843–
1868 (Komitet Starozakonnych a Wydział dla Spraw Żydowskich), Warszawa, AŻIH, zespół: 
Prace magisterskie napisane przed 1939 r., sygn. 117/61.

18  Księga jubileuszowa…, s. 103–104. Prace są wymienione na liście tekstów, które zostały 
wybrane do druku w drugim tomie księgi.

19  Należy zaznaczyć, że praca Sary Zilbersztejn została wydrukowana w skróconej wersji 
na łamach „Biuletynu Żydowskiego Instytutu Historycznego” (1970), nr 2, s. 31–57. Ukazało 
się także osobne wydanie pracy Mahler, zob. Teofi la Mahler, Walka między ortodoksją a po-
stępowcami w Krakowie w latach 1843–1868 (Komitet Starozakonnych a Wydział dla Spraw 
Żydowskich), oprac., wstęp i posłowie Alicja Maślak-Maciejewska, Kraków–Budapeszt 2017. 
Obie prace weszły więc do obiegu naukowego. 
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Przedwojenny rozkwit badań nad synagogami 
postępowymi

Większość najważniejszych przedwojennych opracowań dotyczących syna-
gog postępowych, czy szerzej: judaizmu postępowego, powstała w latach 30. 
XX w., przeważnie w drugiej połowie tej dekady. Tak było w przypadku obu 
opracowań monografi cznych dziejów synagog we Lwowie (1937) i Stanisła-
wowie (1939), biogramów postępowych liderów drukowanych na łamach 
Polskiego Słownika Biografi cznego (po 1937) i prac magisterskich S. Zilber-
sztejn, T. Mahler i S. Ruwina. W drugiej połowie lat 30. XX ukazały się także 
dwie kolekcje kazań kaznodziejów postępowych, Ozjasza Th ona i Samuela 
Wolfa Gutmana. 

Ten zauważalny wysyp opracowań z lat 30. miał, jak się wydaje, dwie 
główne przyczyny. Pierwszą z nich mogła być następująca w tej dekadzie 
krystalizacja nurtu postępowego. Mimo że poszczególne środowiska postę-
powe (synagogi postępowe) miały ze sobą kontakty i rozwijały różne formy 
współpracy jeszcze w XIX w., dopiero w latach 30. XX w. współpraca między 
nimi nabrała formalnego charakteru. W dekadzie tej powstały pierwsze sto-
warzyszenia o ponadlokalnym charakterze, które miały na celu konsolidację 
środowisk postępowych. W 1932 r. powstało w Warszawie Zrzeszenie Rabi-
nów o Wyższym Wykształceniu w Polsce, w którego powołanie zaangażowani 
byli m.in. Markus Braude, wówczas rabin synagogi postępowej w Łodzi, oraz 
Mojżesz Schorr, rabin synagogi postępowej w Warszawie (Wielkiej Synago-
gi przy ul. Tłomackie). W statucie zrzeszenia wśród celów jego działalności 
wymieniano – obok ogólnych ideałów, takich jak „oddziaływanie na szero-
kie warstwy ludności żydowskiej” czy „religijne wychowanie i kształcenie 
młodzieży” – także „badanie i rozstrząsanie wszelkich żydowskich zagad-
nień religijnych i religijno-kulturalnych dla ustalenia wspólnych wytycznych 
w tej dziedzinie”20. Wśród inicjatyw Zrzeszenia, obok wspierania projektów 
wydawniczych21, było zainicjowanie zjazdu przedstawicieli synagog postę-
powych. Podczas tego zjazdu, który odbył się w dniach 16–17 maja 1936 r., 
zdecydowano o powołaniu Centralnego Związku Synagog Postępowych, in-
stytucji mającej na celu ożywienie życia religijnego wśród postępowej części 
społeczności żydowskiej22. Ta konsolidacja nurtu postępowego mogła, jak się 
wydaje, sprzyjać także ożywieniu badań historycznych na ten temat.

20  Statut Zrzeszenia Rabinów o Wyższym Wykształceniu w Polsce, Warszawa 1932. Wyróż-
nienie moje.

21  Nakładem Zrzeszenia ukazywało się od 1937 r. czasopismo „Jahadut. Miesięcznik dla 
Młodzieży Poświęcony Sprawom Kultury Żydowskiej”; wydało ono także książkę: Józef H. 
Hertz, Myśli żydowskie oraz myśli o żydostwie, przedm. Mojżesz Schorr, Warszawa 1936.

22  Streit, Dzieje…, s. 109.
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Druga przyczyna, dla której w latach 30. XX w. powstało tak wiele pub-
likacji poświęconych judaizmowi postępowemu, mogła wynikać z samych 
dziejów stowarzyszeń postępowych. W 1930 r. dwóch liderów tych społecz-
ności – Markus Braude i Ozjasz Th on – obchodziło swoje sześćdziesiąte uro-
dziny i z tej okazji ukazały się ich szkice biografi czne23. We wspomnianej 
dekadzie nastąpiły także duże zmiany w łonie dwóch ważnych środowisk 
postępowych – lwowskiego i krakowskiego. W połowie lat 30. XX w. straciły 
one swoich wieloletnich kaznodziejów – Ozjasza Th ona oraz Samuela Wolfa 
Gutmana. Obaj działali w tych środowiskach przez cztery dekady, od przeło-
mu XIX i XX w. Ich śmierć dała przedstawicielom tych środowisk impuls do 
podjęcia prób upamiętniania własnej historii i zachowania dla potomności 
spuścizn swoich wielkich liderów. Takie motywacje towarzyszyły wydaniu 
w 1936 r. we Lwowie pośmiertnego zbioru kazań S.W. Gutmana, które, jak to 
określał Majer Bałaban: „stanowią dla uczniów i słuchaczy trwałą pamiątkę 
po nieodżałowanym rabinie, nauczycielu i przyjacielu, dla studentów teologii 
i kandydatów rabinicznych są one wzorem homiletyki żydowskiej, na którym 
będą się kształciły pokolenia”24. Podobnym wydawnictwem, też z założenia 
źródłowym i mającym przysłużyć się potomnym, były kazania Ozjasza Th ona 
(1870–1936) wydane po jego śmierci przez kaznodzieję krakowskiego Tem-
pla, Hirsza Pfeff era. Po śmierci Th ona ukazało się także kilka krótkich opra-
cowań biografi cznych na jego temat25. Co istotne, podobne motywacje (chęć 
upamiętnienia własnej historii i zachowania jej dla potomnych) stały także za 
powstaniem przedwojennych monografi i synagog postępowych – lwowskiej 
i stanisławowskiej. W obu przypadkach to lokalne środowiska postępowe za-
inicjowały powstanie opracowań naukowych na swój temat, a także, w miarę 
swoich możliwości, zapewniły ich autorom dostęp do materiałów archiwal-
nych, następnie zaś wydały teksty własnym sumptem. Bernard Fernhoff , pre-
zes stanisławowskiego stowarzyszenia postępowego, we wstępie do Dziejów 
synagogi postępowej w Stanisławowie przyznawał wprost: „Oddałem mu [au-
torowi] do użytku cały materiał będący w posiadaniu Zarządu templowego 
i udzieliłem mu dat, które pamiętam z własnej autopsji”26. Mniej materiałów 
otrzymał od zarządu lwowskiego stowarzyszenia postępowego Majer Bała-
ban. Podczas badań opierał się on przede wszystkim na własnych kweren-
dach i zbiorach. Także on mógł jednak liczyć na pomoc i udostępnienie tych 

23  Jeremiasz Frenkiel, Dr Markus Braude (zarys biografi czny z okazji 60-lecia urodzin), 
„Nasze Życie” (1930), t. II, nr 2–3, s. 3–13; tenże, Ozjasz Th on. Zarys biografi czny, Kraków 
1930.

24  Bałaban, Historia lwowskiej…, s. 253.
25  Wspomniane wyżej opracowania pióra Bałabana, a także: Nella Th on-Rostowa, Ozjasz 

Th on. Wspomnienia córki, Warszawa 1937; Hirsz Pfeff er, Ozjasz Th on 1870–1936, Kraków 
1937. 

26  Streit, Dzieje…, s. VII.
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nielicznych materiałów, którymi zarząd dysponował. W przypadku Lwowa 
chęć wydania drukiem własnej historii była dodatkowo motywowana zbliża-
jącym się wielkimi krokami setnym jubileuszem, który miał być obchodzony 
w 1940 roku, oraz 20. rocznicą objęcia przez Ozjasza Wassera funkcji prezesa 
stowarzyszenia postępowego, a w  przypadku Stanisławowa – wymianą po-
koleniową. W latach 30. XX w. zaczęli bowiem umierać najstarsi członkowie 
tamtejszego środowiska postępowego. Zarówno więc w przypadku Lwowa, 
jak i Stanisławowa publikacja stanowiła swoiste uhonorowanie działalności 
liderów i wybitnych przedstawicieli tych środowisk. 

Charakterystyka przedwojennych opracowań

Kontekst powstania części przedwojennych opracowań poświęconych śro-
dowiskom postępowym miał, jak się wydaje, spory wpływ na ich struktu-
rę, treść, a przede wszystkim na przyjmowaną w nich perspektywę. Teksty 
te powstawały w czasach, kiedy środowiska postępowe nadal istniały i były 
aktywne. Część z nich, jak np. zbiory kazań czy broszury biografi czne, zo-
stały wydane przez same kręgi postępowe. Trudno dziś ocenić, na ile także 
powstające w międzywojniu opracowania naukowe odzwierciedlały poglą-
dy środowisk postępowych na temat własnej historii, z pewnością jednak 
były pisane przez historyków i historyczki, w zauważalnym stopniu nasta-
wionych pozytywnie do opisywanej przez siebie grupy. Bałaban i jego ucz-
niowie, w czasie gdy prowadzili swoją działalność naukową, obracali się 
w kręgach, które w jakimś stopniu były bezpośrednimi kontynuatorami śro-
dowisk postępowych powstałych w XIX stuleciu. Wszyscy bądź studiowali, 
bądź współpracowali z Instytutem Nauk Judaistycznych blisko powiązanym 
z warszawską synagogą postępową. Bałaban miał także związki z lwowskim 
Templem, autor opracowania o stanisławowskim Templu sympatyzował zaś 
z tamtejszym środowiskiem postępowym. Pochodząca z Krakowa T. Mahler 
była absolwentką Gimnazjum Hebrajskiego, blisko związanego z krakow-
skim Templem. Sympatia do tych środowisk często jest w tych pracach wi-
doczna i przejawia się przede wszystkim w warstwie językowej i sposobie 
konstruowania narracji. 

W omawianych opracowaniach tzw. postępowcy czy Żydzi postępowi trak-
towani są jako wyraźnie wyodrębniona grupa społeczna. W pracach tych po-
jawia się jej ogólna charakterystyka intelektualna, społeczna i, w mniejszym 
stopniu, religijna. Widać przy tym wyraźne skoncentrowanie badaczy na 
biografi ach i działalności jednostek wybitnych, liderów tych środowisk, któ-
re interesują ich zdecydowanie bardziej niż pogłębiona analiza ich struktury 
społecznej i reprezentowanej przez nie ideologii (w tym np. wizji judaizmu). 
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Jednocześnie uwypukla się miejsce postępowców na mapie podziałów, jakie 
dokonały się w XIX stuleciu w społeczności żydowskiej. W zasadzie każdy 
z autorów odwołuje się do tego podziału i zróżnicowania na trzy główne gru-
py („ortodoksja” lub „misnagdzi”, „chasydzi” i „postępowcy”). Tak wydziela-
ni „postępowcy” przedstawiani są jako grupa akulturująca się (w przeciwień-
stwie do innych) i coraz lepiej integrująca z nieżydowskim społeczeństwem, 
np. dzięki zmianie stroju na europejski i odebraniu świeckiej edukacji. Jak za-
uważyła Natalia Aleksiun, w międzywojennej Polsce historiografi a żydowska 
podkreślała udział Żydów w obronie Polski i uwypuklała sukcesy integracji 
Żydów ze społeczeństwem nieżydowskim, co może być interpretowane jako 
swoista strategia walki z antysemityzmem27. Jak się wydaje, zainteresowanie 
środowiskami i synagogami postępowymi i uwypuklanie ich polonizacji oraz 
integracji może być umieszczane także w tym kontekście.

W wielu pracach opis podziałów społecznych stał się tłem dla rozważań 
na temat konfl iktów, do jakich dochodziło między Żydami postępowymi 
a innymi grupami żydowskiej społeczności. Spory te rzeczywiście toczyły 
się w XIX stuleciu na kilku płaszczyznach, nie tylko ideologicznej, ale także 
politycznej (np. konkurencja między kandydatem postępowym i ortodoksyj-
nym w wyborach) czy związanej z władzą w gminie żydowskiej (np. kwestia 
podziału fi nansów, sprawy związane ze szkolnictwem). Dramatycznym prze-
jawem tego „konfl iktu postępowo-ortodoksyjnego” było przede wszystkim 
otrucie lwowskiego kaznodziei Abrahama Kohna w 1848 r., ale także uliczna 
napaść na krakowskiego kaznodzieję Szymona Dankowicza oraz obrzucenie 
go śniegiem i błotem. Przedwojenni autorzy w swoich badaniach w dużym 
stopniu uwypuklali ten wątek i o postępowcach pisali często właśnie z per-
spektywy konfl iktów i konkurencji między nimi a pozostałą częścią społecz-
ności żydowskiej. Od stwierdzenia istnienia konfl iktów zaczynał o postępow-
cach pisać Bałaban, który zaznaczał, że konfl ikty i wykluczenie z istniejących 
struktur władzy gminnej leżały już u samych podstaw kształtowania się śro-
dowisk postępowych. Omawiając dzieje krakowskiego środowiska postępo-
wego, Bałaban wspominał, że wedle statutu tego stowarzyszenia jego celem 
było wyswobodzenie Żydów spod „jarzma despotyzmu partji ortodoksów”28. 
Określenie to, niewystępujące w takim brzmieniu w statucie, gdzie jako cele 
tej instytucji wymieniono życie religijne i udzielanie wsparcia, pokazuje, że 
Bałaban postrzegał kształtowanie się środowisk postępowych przede wszyst-
kim w kontekście i przez pryzmat konfl iktu. Uczennica M. Bałabana, T. Mah-
ler, „spór postępowo-ortodoksyjny” wybrała jako główny temat swojej pracy 

27  Natalia Aleksiun, Stosunki polsko-żydowskie w piśmiennictwie historyków żydowskich
w Polsce w latach trzydziestych XX wieku, „Studia Judaica” (2006), t. 9, nr 1 (17), s. 64–65. 

28  Majer Bałaban, Historia Żydów w Krakowie i na Kazimierzu, 1304–1868, t. II: 1656–
1868, Kraków 1936, s. 665.
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magisterskiej. Narracja konfl iktu funkcjonuje w tej pracy jako oś struktural-
nie porządkująca cały materiał i klucz do zrozumienia różnic pomiędzy gru-
pami. Autorka przywołuje w pracy konkretne instancje konfl iktu, np. spór 
o warunki zatrudnienia kaznodziei i dyskusje wokół prawa rabina do rzuca-
nia cheremu. Badane wydarzenia podporządkowuje jednak Mahler przyjętej 
apriorycznie „narracji konfl iktu”. Autorka znacznie upraszcza przez to obraz 
przedstawianych wydarzeń i, zapewne nieświadomie, uspójnia swoją narra-
cję nawet tam, gdzie nie pozwala na to jednoznacznie przywołany materiał 
źródłowy. Tytułowych postępowców i ortodoksję stawia Mahler wyraźnie po 
dwóch stronach barykady i zakłada ich aktywne zaangażowanie w konfl ikt. 
Postępowców przedstawia przy tym w pozytywnym świetle, jako społecznie 
zaangażowanych, rozumiejących wyzwania współczesności, dążących do 
poprawy sytuacji społeczności żydowskiej i walczących z ortodoksją o moż-
liwość wprowadzania tych zmian. Podobną narrację przyjmują też teksty 
napisane w samych środowiskach postępowych. Przez Jakuba Rappaporta, 
jednego z redaktorów pośmiertnego wyboru kazań lwowskiego kaznodziei 
S.W. Guttmana i autora słowa wstępnego do tej edycji, „zacięta walka między 
ortodoksją a postępowcami” postrzegana była jako niezbędny kontekst, dają-
cy czytelnikowi podstawę do zrozumienia dzieła tego kaznodziei. Rappaport, 
wskazując na aktorów tego konfl iktu, po stronie postępowej stawiał aktywną 
we Lwowie „garstkę inteligentów, zwanych »Deutschen«”, należących do Szo-
mer Israel i wydających czasopismo „Der Israelit”, a po ortodoksyjnej krakow-
skiego rabina Szymona Schreibera. Ten, choć zmarł przecież kilkanaście lat 
przed objęciem przez Guttmana posady kaznodziei, traktowany jest tu jako 
czytelny symbol walki z „nowoczesnością” i „postępem”29. 

Teoretycznie to typowe dla wielu przedwojennych opracowań skupienie 
się na konfl iktach mogłoby zaoferować świetne ramy teoretyczne do analizy 
światopoglądów poszczególnych grup, jeśli konfl ikt potraktowany zostałby 
jako moment, w którym najwyraźniej dochodzą do głosu różnice światopo-
glądowe. W praktyce jednak ujęcie to przyczyniało się do kreowania nieco 
uproszczonego, czarno-białego obrazu obu grup, które przedstawiane były 
jako monolityczne, a niekiedy także do (być może nieświadomego) rozcią-
gania sporów toczących się na jednej płaszczyźnie (chociażby politycznej czy 
administracyjnej) na inne płaszczyzny. Spór stawał się tym samym swoistą 
metanarracją organizującą i upraszczającą sposób myślenia o środowiskach 
i synagogach postępowych. W związku z tym, że autorzy piszący o tych za-
gadnieniach lokowali swoje sympatie po stronie postępowej i często używali 
wartościującego i zaangażowanego języka, opisy konfl iktu przypominają nie-
kiedy opis walki dobra („postępu”, „unowocześnienia”) ze złem („tradycją”, 

29  Jakub Rappaport, Słowo wstępne, [w:] Rabin Dr Samuel Wolf Guttman, Pośmiertny 
zbiór kazań, Lwów 1936, s. VII–XXII.
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„zacofaniem”). Konsekwencją pisania o postępowcach w kontekście konfl ik-
tów społecznych było też, paradoksalnie, przesunięcie na dalszy plan rzeczy-
wistej i dogłębnej analizy poglądów (np. religijnych) obu grup i ich indywi-
dualnych przedstawicieli, a także pomijanie analizy rzeczywistości prawnej 
i administracyjnej, w których grupy te działały. 

Nie wszystkie międzywojenne prace w podobny sposób kontekstualizują 
dzieje środowisk postępowych – przykładem odmiennego podejścia jest wspo-
mniana wyżej praca Sary Zilbersztejn. Dzieje warszawskiej synagogi przy ul. 
Daniłowiczowskiej wpisuje ona nie w kontekst podziałów społecznych oraz 
procesów asymilacji i modernizacji, a w kontekst dziejów reformy judaizmu. 
Dzięki temu z jej pracy dowiadujemy się sporo nie tylko na temat historii sy-
nagogi przy ul. Daniłowiczowskiej i postaci z nią związanych, ale także na 
temat przebiegu liturgii i wprowadzonych tam rozwiązań.  

W przedwojennych badaniach niemal zupełnie nieobecne są perspektywa 
porównawcza i zestawianie ze sobą poszczególnych środowisk postępowych. 
Ponadto badania te koncentrowały się na środowiskach działających w kilku 
większych miastach – Warszawie, Lwowie, Stanisławowie i Krakowie. Wy-
bór akurat tych środowisk nie był zapewne powodowany oceną ich znaczenia 
(chociaż z pewnością lwowskie i warszawskie należały do najstarszych i naj-
ważniejszych na ziemiach polskich), a wynikał z innych, bardziej prozaicz-
nych względów. Zainteresowanie warszawskim środowiskiem postępowym 
(prace Zilbersztejn, Ruwina, Rozenblata) wynikało zapewne po części z tego, 
że to w tym mieście powstawały opracowania. Ich autorzy mieli dzięki temu 
ułatwiony dostęp do szerokiej bazy źródłowej (m.in. Archiwum Synagogi na 
Tłomackiem, w którym zachowało się też sporo materiału o jej poprzedniczce, 
synagodze przy ul. Daniłowiczowskiej; także Archiwum Akt Dawnych, zbio-
ry rapperswilskie). Opracowania na temat środowisk lwowskiego i stanisła-
wowskiego powstały z inicjatywy społeczności postępowych w tych miastach. 

Należy też zaznaczyć, że w przypadku monografi i lwowskiej i stanisławow-
skiej synagogi postępowej, a więc opracowań zleconych, kontekst ich powstania 
wpłynął z pewnością na ich zauważalnie kronikarski charakter. Z założenia 
opracowania te miały być bowiem drobiazgowe, gdyż środowiskom postępo-
wym zależało przede wszystkim na udokumentowaniu historii własnej insty-
tucji. W tego typu opracowaniu ważniejsze od ukazania szerszego kontekstu 
opisywanych zjawisk okazywało się wymienienie z nazwiska działaczy tych 
środowisk (np. członków kolejnych zarządów, komitetów) i skrupulatne od-
notowanie wszystkich ważniejszych wydarzeń w ich dziejach. Widoczne jest 
to szczególnie w pracy Streita. W porównaniu z nią praca Bałabana, który był 
historykiem dużo wyższej klasy, oferuje szersze spojrzenie na opisywane zja-
wiska i lepiej, chociaż nadal w bardzo ograniczonym stopniu, wpisuje dzieje 
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lwowskiego Templa w konteksty, np. historii judaizmu w XIX stuleciu30. Ten 
„dokumentalizm” jest mniej widoczny w pracach magisterskich napisanych 
pod kierunkiem Bałabana.

(Nie)przerwana tradycja historiografi czna? 

Z dzisiejszej perspektywy wydaje się, że obserwowany w latach 30. XX w. 
wzrost zainteresowania tematem judaizmu postępowego potencjalnie mógł 
być jedynie początkiem pewnego szerszego trendu w badaniach. Możemy się 
domyślać, że gdyby nie wybuch wojny, w latach 40. XX w. nastąpiłby dalszy 
wysyp opracowań na ten temat inspirowanych już istniejącymi publikacja-
mi. Zapewne z czasem kolejne środowiska, wzorem lwowskiego i stanisła-
wowskiego, zechciałyby upamiętnić swoją historię poprzez publikację mo-
nografi i. Inspiracją do powstania opracowań mogłyby się stać także kolejne 
jubileusze – dla przykładu w 1943 r. świętowano by stulecie krakowskiego 
środowiska postępowego, a w 1946 r. stulecie budowy lwowskiego  Templum. 
Z dużą dozą prawdopodobieństwa okazje te zostałyby uświetnione publi-
kacjami okolicznościowymi, co przewidywał nawet sam M. Bałaban w za-
kończeniu Historii lwowskiej synagogi postępowej: „Szczegółowa ocena pra-
cy obu rabinów [Lewiego Freunda i Jecheskela Lewina – A.M.-M.] należy do 
przyszłości, więc przekazuję ją z tego miejsca memu następcy, który może 
z okazji 100-lecia templu, tj. w roku 1946, wróci do tego tematu”31. Wie-
my ponadto także o inicjatywach wydawniczych podjętych tuż przed woj-
ną i niezrealizowanych przez jej wybuch – w 1939 lub w 1940 r. miały się 
ukazać drukiem prace magisterskie S. Zilbersztejn, T. Mahler, S. Ruwina 
i M. Rozen blata; zapewne zostałby wydany także drugi tom kazań Ozjasza 
Th ona, który był już w przygotowaniu. Można też przypuszczać, że w kolej-
nych tomach Polskiego Słownika Biografi cznego zamieszczano by w dalszym 
ciągu hasła poświęcone postępowym liderom. 

Badania nad synagogami i judaizmem postępowym zostały niestety prze-
rwane przez wybuch II wojny światowej. Musiało minąć około pół wieku, zanim 
na nowo podjęto ten temat. Zanim zaczęły powstawać opracowania dotyczą-
ce szeroko pojętego życia religijnego, stosunkowo najwięcej zainteresowania 

30  Israel M. Biderman, autor opracowania na temat prac historycznych Bałabana, zauwa-
żył, że w pracy szczególnie brakuje kontekstu rozwoju syjonizmu we Lwowie. Oceniał też, że 
pojawia się w niej nadmiar szczegółów (w tym części o wątpliwym znaczeniu historycznym), 
a brakuje oceny i wyciągnięcia wniosków z przedstawionego materiału. Biderman nie łączył 
tego jednak z kontekstem, w jakim praca powstała, zob. tenże, Mayer Balaban. Historian of 
Polish Jewry, New York 1976, s. 169–170.

31  Bałaban, Historia lwowskiej..., s. 246.
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budziły szersze procesy społeczne – emancypacji, asymilacji oraz akulturacji 
– i w analizach poruszano pewne zagadnienia związane z działalnością środo-
wisk postępowych i z życiem religijnym. Pewną intensyfi kację badań może-
my obserwować od lat 90. XX wieku, ale jeszcze w chwili obecnej, mimo ob-
serwowanego od trzech dekad ożywienia w tej dziedzinie, znajdują się wciąż 
na początkowym etapie.  

W prowadzonych w ostatnich dekadach badaniach nad judaizmem postę-
powym i tematyką wchodzącą w zakres historii religii (np. nad działalnością 
kaznodziejów i dziejami poszczególnych synagog) widać ciągłe odwołania do 
badań sprzed II wojny światowej. Przedwojenne opracowania, opierające się 
często na niedostępnym dla współczesnego badacza materiale źródłowym, 
stanowią dziś cenne źródło wiedzy o poszczególnych postaciach i środowi-
skach. Wpływ przedwojennej historiografi i wydaje się jednak sięgać głębiej 
i po części nowe badania poruszają się wewnątrz wyznaczonego jeszcze przed 
wojną horyzontu badawczego. Echa przedwojennych badań można doszukiwać 
się chociażby w geografi i współczesnych zainteresowań naukowych. Prace na 
temat judaizmu postępowego powstające w ostatnich dekadach w większości 
dotyczą środowisk, które swoich opracowań doczekały się jeszcze przed woj-
ną – relatywnie najwięcej pisze się więc o Warszawie32, Krakowie33 i Lwowie34. 
W miastach tych działały najważniejsze środowiska postępowe, duża liczba 
publikacji na ich temat jest więc zrozumiała. Pewne znaczenie może mieć jed-
nak także fakt, że przedwojenne prace zapewniają współczesnym badaczom 
materiał referencyjny oraz punkt wyjścia do dalszych poszukiwań. Widać to 
szczególnie dobrze na przykładzie badań nad krakowskim środowiskiem po-
stępowym. Przedwojenna praca T. Mahler dotyczyła okresu 1843–1868 (naj-
więcej autorka pisała jednak o wydarzeniach z lat 60.), na roku 1868 kończyła 

32  Zob. np. Beniamin Matis, Th eology in Translation. Progressive Judaism in the Kingdom 
of Poland, „Polin. Studies in Polish Jewry” (2015), vol. 27: „Jews in the Kingdom of Poland 
1815–1918”, s. 257–271; Alexander Guterman, Th e Origins of the Great Synagogue in Warsaw 
on Tłomackie Street, [w:] Th e Jews in Warsaw: A History, red. Władysław Bartoszewski i Anto-
ny Polonsky, Oxford 1991, s. 181–211; Ewa Małkowska, Synagoga na Tłomackiem, Warszawa 
1991; Michał Galas, Rabin Markus Jastrow i jego wizja reformy judaizmu. Studium z dziejów 
judaizmu w XIX wieku, Kraków–Budapeszt 2007.

33  Hanna Kozińska-Witt, Die Krakauer Jüdische Reformgemeinde 1864–1874, Frank-
furt am Main 1999; Anna Jakimyszyn, Żydzi krakowscy w latach 1795–1868. Konfl ikty 
wewnątrzgminne oraz geneza ruchu postępowego, [w:] Synagoga Tempel i środowisko krakow-
skich Żydów postępowych (= Studia i materiały z dziejów judaizmu w Polsce, t. I), , red. Michał 
Galas, Kraków–Budapeszt 2012.

34  Michael Stanisławski, A Murder in Lemberg. Politics, Religion, and Violence in Modern 
Jewish History, Princeton, NJ 2007; Julian Bussgang, Th e Progressive Synagogue in Lwów, „Po-
lin. Studies in Polish Jewry” (1998), vol. 11: „Aspects and Experiences of Religion”, s. 127–153; 
Tobias Grill, Ein Märtyrer für Licht und Wahrheit? Das Wirken Rabbiner Abraham Kohns in 
Lemberg (1844–1848), „Jahrbücher für Geschichte Osteuropas. Neue Folge” (2008), t. 56, 
s. 178–220.
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się też Historia Żydów w Krakowie i na Kazimierzu Bałabana, w której znala-
zło się sporo informacji o krakowskim środowisku postępowym. O później-
szych dziejach tego środowiska w zasadzie w ogóle przed wojną nie pisano, 
z wyjątkiem opracowań dotyczących krakowskiego kaznodziei Ozjasza Th o-
na (na tym stanowisku w latach 1897–1936). Bardzo podobne ramy chrono-
logiczne przyjmowano w nowszych badaniach – najwięcej zainteresowania 
budził koniec lat 60. XIX w.35, a najmniej ostatnia ćwierć tego stulecia i okres 
międzywojenny (wyjątkiem była znowu postać Ozjasza Th ona)36. Nie moż-
na wykluczyć, że mniejsze zainteresowanie współczesnych badaczy dziejami 
środowisk postępowych w okresie międzywojennym, a także działalnością 
synagog postępowych w ośrodkach innych niż Lwów, Kraków i Warszawa, 
wynika po części ze słabego rozpoznania tych zagadnień jeszcze w badaniach 
przedwojennych.

Analiza całokształtu współcześnie prowadzonych badań na temat szero-
ko pojętego judaizmu postępowego i środowisk postępowych pokazuje, że 
pewne tematy i podejścia badawcze, typowe dla okresu międzywojennego, są 
stale, choć w przepracowanej formie obecne także w powojennej literaturze 
przedmiotu. Współcześnie obserwujemy np. relatywnie duże zainteresowanie 
postaciami liderów religijnych, które było tak typowe dla badań przedwojen-
nych. Obecnie podejście to jest jednak obudowane szerszą refl eksją teoretycz-
ną i metodologiczną. W 2000 r. Stephen D. Corrsin w artykule pt. Progres-
sive Judaism in Poland. Dillemas of Modernity and Identity, będącym jednym 
z pierwszych tekstów poruszających problem metodologii badań nad judai-
zmem postępowym na ziemiach polskich, wskazywał, że badanie działalności 
funkcjonariuszy religijnych (rabinów i kantorów) jest jednym z komponentów 
istotnych dla zrozumienia całokształtu życia religijnego synagog postępo-
wych i wpływu reformy na ich działalność. Corrsin postulował skupienie się 
na takich aspektach jak ścieżka edukacji rabinów i kantorów oraz na oczeki-
waniach, jakie wobec ich posługi miały zatrudniające ich społeczności37. Na 

35  Zob. przede wszystkim: H. Kozińska-Witt, Die Krakauer….; taż, Stowarzyszenie Izrae-
litów Postępowych w Krakowie 1864–74, [w:] Duchowość żydowska w Polsce. Materiały z mię-
dzynarodowej konferencji dedykowanej pamięci profesora Chone Shmeruka. Kraków, 26–28 
kwietnia 1999, red. Michał Galas, Kraków 2000, s. 309–325; taż, Th e Association of Progressive 
Jews in Kraków 1864–1874, „Polin. Studies in Polish Jewry” (2011), vol. 23: „Jews in Kraków”; 
Anna Jakimyszyn, Żydzi krakowscy…

36  A Romantic Polish-Jew. Rabbi Ozjasz Th on from Various Perspectives, red. Michał Galas 
i Shoshana Ronen, Kraków 2015; Emanuel Melzer, Between Politics and Spirituality. Th e Case 
of Dr Ozjasz Th on, Reform Rabbi of Krakow, „Polin. Studies in Polish Jewry”, vol. 23, s. 261–
268; Shoshana Ronen, Ozjasz Th on – rabin, syjonista i polski patriota, [w:] Żydowski Polak, 
Polski Żyd – problem tożsamości w literaturze polsko-żydowskiej, red. Alina Molisak i Zuzanna 
Kołodziejska, Warszawa 2011, s. 82–91; Shoshana Ronen, A Prophet of Consolation on the 
Th reshold of Destruction. Yehoshua Ozjasz Th on, an Intellectual Portrait, Warsaw 2015.

37  Corrsin, Progressive Judaism…, s. 91.
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gruncie polskim pionierskie badania na temat liderów postępowych prowa-
dził Michał Galas, który wskazywał na analizę ich działalności jako na jedno 
z najważniejszych zadań badawczych dotyczących judaizmu postępowego na 
ziemiach polskich i postulował podjęcie badań nad biografi ami najważniej-
szych rabinów i kaznodziejów38.

Przykładem zagadnienia organizującego myślenie o środowiskach postę-
powych w międzywojniu i powracającego także współcześnie jest „konfl ikt 
postępowo-ortodoksyjny”39. Konfl ikty wewnątrzgminne (walka polityczna, 
konfl ikt o władzę w gminie), w których stroną były osoby związane z kręga-
mi postępowymi, są po prostu tematem części powstających w ostatnich la-
tach prac. Jednocześnie jednak w niektórych opracowaniach, szczególnie tych 
dotyczących Lwowa i sprawy zabójstwa Kohna, „walka postępowo-ortodok-
syjna” cały czas służy jako poręczne narzędzie interpretacyjne, pozwalające 
scharakteryzować tzw. postępowców (lub „reformatorów”), często kosztem 
znacznych uproszczeń. Dopiero w ostatnich kilku latach zaczęły powstawać 
prace, które uwzględniają szeroki kontekst polityczny i prawny i w jego ra-
mach wyjaśniają strategie przyjmowane przez poszczególne grupy, odchodząc 
przy tym od obecnego w starszych pracach esencjalizmu40. 

Podsumowanie 

We współczesnych badaniach nad dziejami Żydów i judaizmem w Euro-
pie Środkowo-Wschodniej wątek judaizmu postępowego, mimo obserwo-
wanego w ostatnich latach pewnego ożywienia, wciąż stanowi marginalne 
zagadnienie. Zasługi Bałabana i jego szkoły polegały przede wszystkim na 
rozpoznaniu tego zagadnienia jako istotnego tematu badawczego. Konse-
kwencją było z jednej strony włączenie go do szerszych narracji historycz-
nych, a z drugiej strony poświęcenie środowiskom postępowym szczegóło-
wych studiów różnego rodzaju (poczynając od not biografi cznych, a kończąc 
na ujęciu monografi cznym). Istnienie tej tradycji historiografi cznej ułatwi-
ło podjęcie badań nad tą tematyką po wojnie i, co widać w wielu pracach, 
przedwojenne ustalenia często stanowiły dla badaczy podstawę do dalszych 

38  Te postulaty badawcze zostały po części spełnione i w ostatnich latach ukazały się opra-
cowania dotyczące m.in. Ozjasza Th ona, Izaaka Cylkowa i Szymona Dankowicza. 

39  Wśród najważniejszych najnowszych publikacji eksplorujących ten wątek wymienić 
można następujące: Stanisławski, A Murder…; Jakimyszyn, Żydzi krakowscy…; Kozińska-Witt, 
Die Krakauer....; A. Żbikowski, Żydzi krakowscy i ich gmina w latach 1869–1919, Warszawa 
1994. 

40  Rachel Manekin, Gaming the System. Th e Jewish Community Conucil, the Temple, and 
the Struggle over the Rabbinate in Mid-Nineteenth-Century Lemberg, „Th e Jewish Quarterly 
Review” (2016), t. 106, nr 3, s. 352–382.
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poszukiwań. Do dziś na wielu płaszczyznach badań nad judaizmem postę-
powym możemy obserwować trwanie pewnej tradycji historiografi cznej, czy 
inaczej – istnienie obszarów ciągłości tradycji badawczej między przedwo-
jenną a współczesną literaturą przedmiotu. Jako najważniejsze jawią mi się 
trzy wyżej wymienione: geografi a i chronologia zainteresowań naukowych, 
skoncentrowanie badawcze na jednostkach wybitnych, nie zaś na szer-
szej charakterystyce społecznej, a także eksploracja tematu konfl iktów we-
wnątrzgminnych i odwoływanie się do kategorii konfl iktu w myśleniu o śro-
dowiskach postępowych.

Abstract

Th e article surveys the social and ideological context of the pre-war studies on the his-
tory of the progressive synagogues (including the works of M. Bałaban, L. Streit, T. Mahler, 
S. Zilbersztejn) and the way the perspective adopted by the pre-war authors infl uenced the 
works of the last decades. Th e authors of the pre-war studies oft en sympathized with the pro-
gressive circles, and two most important monographs of the progressive synagogues (those in 
Lwów and Stanisławów) were written to order of these very circles. It signifi cantly determined 
their character (the annalistic qualities, meticulousness, very positive attitude towards the 
described problem). Th e infl uence of the pre-war works can be clearly visible in the contem-
porary studies. It is manifested primarily in the geography of the scientifi c interest (described 
are these synagogues which were described before the war), in the focus on the outstanding 
individuals rather than the social description of these circles, and in adopting the perspective 
of intra-community disputes (so called progressive-othodox confl ict).
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