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Hatikwa - znaczy nadzieja
Z życia Żydów lwowskich
Moja wystawa nie jest dokumentem ani

reportażem, choć łączy w sobie cechy obu
tych gatunków, jest ona raczej fotograficz-
ną opowieścią o pewnym etapie odradza-
nia się lwowskiego żydostwa.

Od Shoah minęło już ponad sześćdzie-
siąt lat. W tym czasie, w normalnym świecie
powoli zabliźniały się rany i Żydzi mogli co
piątek zapalać szabasowe świece. Niestety
historia sprawiła, że Lwów należał wtedy
do innego świata. Dopiero na początku lat
dziewięćdziesiątych do synagogi na powrót
wniesiono Torę, zaczęto wydawać gazetę
"Szofar", Żydzi zaczęli zakładać towarzy-
stwa i spotykać się w odzyskanych lokalach.
Teraz najmłodsi co niedzielę siadają w ław-
kach by uczyć się historii i języka dziadków,
a potem śpiewają i tańczą. Tańczą też doro-
śli na szabasowych spotkaniach. Zakwita na-
dzieja.

O tym właśnie próbuję opowiedzieć ję-
zykiem fotografii. Kilkadziesiąt prezentowa-
nych na wystawie zdjęć, to zaledwie wyci-
nek tego, co zobaczyłem i przeżyłem pod-
czas częstych pobytów we Lwowie. Wcho-
dziłem stopniowo w tamten żydowski świat
kierując się bardziej emocjami niż kanona-
mi dokumentalisty. Fotografując zrezygno-
wałem z reporterskiego spojrzenia "chłod-
nym okiem". Dlatego też to co pokazuję ma
charakter bardzo subiektywny.

Nie sposób tu wymienić wszystkich
wspaniałych ludzi, których poznawałem
pracując nad tym cyklem. Wszyscy oni bar-
dzo mi pomagali, wprowadzając w świat
lwowskich Żydów. Oni też są bohaterami
moich zdjęć. Za co im serdecznie dziękuję.

Shalom,
Jacek Szwic Na spacerze po wyjściu z synagogi,

HALICZ. Pierwotnie drewniana świątynia zwana kinesą była
wielokrotnie niszczona i odbudowywana. Murowany budy-
nek wzniesiony po pożarze w 1830 r. zburzono na rozkaz
sowietów w 1984 r.

Siedem wieków Karaimów w Rzeczypospolitej
Karaimi lud pochodzenia tureckiego, posługujący się językiem z kipczackiej grupy Języków tureckich. Przybyli na ziemie

Rzeczypospolitej pod koniec XIV wieku. Tradycja karaimska mówi, że Wielki Książę Litewski Witold sprowadził z Krymu
kilkadziesiąt rodzin karaimskich. Osiedlił ich wzdłuż granic z ziemiami Zakonu, jako załogi zamków i warownych grodów
w Trokach, Birżach, Upicie, Poswolu. Nowym Mieście i Innych.

Za wierną służbę byli obdarowywani przez Księcia i polskich królów licznymi przywilejami. Podlegali bezpośrednio
Księciu, na ich czele stał wójt. Byli zwolnieni z opłat miastowych i rogatkowych oraz z danin i niektórych podatków.

Z czasem z żołnierzy stali się rolnikami, rzemieślnikami, kupcami. Utrzymywali
kontakty z rodakami na Krymie, niejednokrotnie pośredniczyli w wykupie polskich jeńców z tatarskiej niewoli. Liczebnie

nigdy nie stanowili potężnej grupy. W dodatku epidemie, wojny, pożary spowodowały spadek liczby ludności karaimskiej.
Do XX wieku przetrwało tylko pięć gmin: w Trokach, Łucku, Haliczu, Wilnie i Poniewieżu (ta ostatnia pozostawała poza

granicami Rzeczypospolitej). Po II wojnie światowej część Karaimów przesiedliła się do Polski w jej nowych granicach.
Obecnie w Polsce żyje około 100 osób pochodzenia karaimskiego.

17 czerwca w Przemyślu w Bibliotece Publicznej odbyła się sesja popularno-naukowa na temat Karaimów w Polsce, zaś
na Zamku Kazimierzowskim otwarto wystawę poświęconą Karaimom.

Karaimki w strojach ludowych. Kaidimskie dzieci z Polski i Litwy wspólnie występują na scenie w zespole SANDUHACZ (Słowik)


