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Hebrajskojęzyczna prasa w warszawie  
do 1905 roku*

Stan badań nad prasą żydowską w Królestwie Polskim  

W  ostatnich latach można zauważyć wyraźny wzrost zainteresowania pol-
skich badaczy historią i kulturą Żydów w Polsce. Nadal jednak pozostają te-
maty, które nie doczekały się odpowiedniego opracowania. Jednym z  nich 
jest prasa żydowska, która dopiero od niedawna jest obiektem dogłębnych 
badań. W  tym miejscu należałoby zdefiniować pojęcie „prasy żydowskiej”. 
Określenie to nie jest jednoznaczne z  prasą hebrajskojęzyczną, która jest 
przedmiotem tej pracy. Za prasę żydowską uznaję takie periodyki, które po-
wstały z  inicjatywy środowisk żydowskich, a  ich docelowym odbiorcą byli 
Żydzi, bez względu na język publikacji1. Tym samym prasa ta nie ogranicza 
się tylko do jidysz czy hebrajskiego, ale obejmuje także języki kraju zamiesz-
kiwanego przez Żydów, na przykład język polski.

Pionierem badań nad prasą żydowską w  Polsce był Marian Fuks, który 
poświęcił temu zagadnieniu aż 22 artykuły2. W 1993 roku Michael Steinlauf 

* Praca naukowa finansowana ze środków budżetowych na naukę w  latach 2015–2019 jako projekt 
badawczy w ramach programu pod nazwą „Diamentowy Grant”. 

1  Podobną definicję prasy żydowskiej podaje J. Nalewajko-Kulikov we „Wstępie” do: Studia z  dziejów 
trójjęzycznej prasy żydowskiej na ziemiach polskich (XIX–XX w.), Warszawa 2012, s. 7. 

2 Między innymi: M. Fuks, Prasa żydowska w Warszawie 1823–1939, Warszawa 1979; tenże, Warszawska 
prasa żydowska w języku polskim 1918–1939, „Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego”, 1977, nr 
2, s. 55–75; tenże, Prasa żydowska w Lublinie i na Lubelszczyźnie (1918–1939), „Biuletyn Żydowskiego 
Instytutu Historycznego”, 1979, nr 4, s. 49–65.
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stwierdził, że prasa żydowska to bardzo zaniedbany temat w badaniach nad 
historią Żydów w Polsce3. Podobnie stan badań nad wydawnictwami i prasą 
hebrajskojęzyczną w Warszawie ocenił Chone Shmeruk4. Od tego czasu bada-
nia nabrały rozpędu. W 2014 roku w Zamościu odbyła się międzynarodowa 
konferencja Prasa żydowska w Polsce. Wczoraj i dziś, na której badacze z Polski 
i Izraela zaprezentowali swoje badania nad prasą żydowską od XIX wieku po 
okres powojenny. W ostatnich latach pojawiły się także liczne publikacje do-
tyczące głównie prasy żydowskiej z okresu międzywojennego5. Dotychczas 
opublikowano około 100 opracowań poświęconych żydowskim periodykom 
na terenach polskich (stan z 2016 roku)6. Niemniej istotna ich część wydawa-
na w  Polsce nadal nie doczekała się odpowiedniego opracowania ze strony 
polskich badaczy. Mowa tu o dziewiętnastowiecznej prasie żydowskiej uka-
zującej się na terenach polskich (Królestwo Polskie i  Galicja). Największą 
uwagę badaczy przyciągał dotąd polskojęzyczny tygodnik „Izraelita” repre-
zentujący poglądy zintegrowanych Żydów skupionych w Warszawie7. Z kolei 
prasa publikowana w języku hebrajskim czy jidysz nadal nie doczekała się 
należytego opracowania ze strony polskich badaczy8. Lukę tę uzupełniają, 
choć w niewielkim stopniu, publikacje zagraniczne. Najdłużej funkcjonują-
ca hebrajskojęzyczna gazeta w Królestwie Polskim – „Ha-Cefira” (1862–1931) 

3 M.C. Steinlauf, The Polish Jewish Daily Press, w: Polin: Studies in Polish Jewry. From Shtetl to Socialism, red. 
A. Polonsky, t. 7, 1993, s. 332. 

4 C. Shmeruk, Aspects of the History of Warsaw as a Yiddish literary centre, w: Polin: Studies in Polish Jewry: 
From Shtetl to Socialism..., s. 121. 

5 A. Landau-Czajka, Polska to nie oni. Polska i  Polacy w  polskojęzycznej prasie żydowskiej 
w  II Rzeczypospolitej, Warszawa 2015; M. Kozłowska, Fołkscajtung (1921–1939), w: Studia z dziejów…, 
s. 89–101; Aleksandra Geller, Literarisze Bleter (1924–39), tamże, s. 101–113; A. Kopciowski, Lubliner 
Tugblat (1918–1939) jako przykład żydowskiej prasy prowincjonalnej, tamże, s. 113–129; K. Steffen, 
„Polska – to także my!”. Prasa polsko-żydowska (1918–1939), tamże, s. 129–147; A. Hafftka, Prasa 
żydowska w Polsce, w: Żydzi w Polsce Odrodzonej, red. I. Schiper, A. Tartakower, A. Hafftka Warszawa 
[1932]; O. Soboliewskaja, „Żenskaja Tiema” w polska-jewriejskam jeżeniedielnikie „Izraelita” (1866–1912), 
w: Naucznyje trudy pa judaikie. t. 2, Moskwa 2012, s. 399–414; A. Kopciowski, Wos hert zich in der 
prowinc? Prasa żydowska na Lubelszczyźnie i  jej największy dziennik „Lubliner Tugblat”, Lublin 2015; 
A. Kopciowski, Inteligencja żydowska na łamach prowincjonalnej prasy jidysz na przykładzie „Lubliner 
Tugblat” (1918–1939), w: Elita narodu czy biurokratyczna kasta? Problematyka inteligencji na łamach 
prasy w Polsce od końca XIX stulecia do 1939 roku, red. E. Maj, M. Wichmanowski, Lublin 2012, s. 141–159; 
tenże, Półświatek przestępczy na łamach lubelskiej prasy jidysz (1918–1939), „Studia Judaica”, 2013, r. 17, 
nr 1 (33), s. 57–84; tenże, „Ich kisz dajn hand madam…”. Sensacyjne historie miłosne na łamach „Lubliner 
Tugblat” (1918–1939), „Teka Lubelska”, 2014, t. 3, s. 47–66; M. Kałczewiak, Buenos Aires Seen from 
Warsaw: Poland’s Yiddish Press Reporting on Jewish Life in Argentina, „Studia Judaica”, 2014, r. 17, 2014, 
nr 1(33), s. 85–107. 

6 A. Landau-Czajka, Polska to nie oni..., s. 7. 
7 A. Jagodzińska, „Izraelita” (1866–1915), w: Studia z dziejów…,  s. 45–61; Z. Kołodziejska, „Izraelita” (1866–

1915). Znaczenie kulturowe i  literackie czasopisma, Kraków 2013; „Izraelita” (1866–1915). Wybór źródeł, 
oprac. A. Jagodzińska, M. Wodziński, Kraków–Budapeszt 2015. 

8 W  ostatnich latach kwestia hebrajskojęzycznych periodyków literackich w  dwudziestoleciu 
międzywojennym podejmowana jest przez Magdę Sarę Szwabowicz. Zob. m.in. Hebrajskojęzyczne 
czasopisma literackie ukazujące się w  Warszawie w  okresie międzywojennym, nieopublikowana praca 
magisterska, Zakład Hebraistyki, Wydział Orientalistyczny, Uniwersytet Warszawski 2010; taż, 
Literatura polska w  zwierciadle hebrajskojęzycznej krytyki literackiej, „Teksty Drugie”, 2012, 1–2,  
s. 242–254. 
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– poddana była głębokim studiom przez badaczy izraelskich9. Pozostałe 
gazety ukazujące się w Warszawie istniały bardzo krótko i być może właś-
nie z  tego powodu były dotąd pomijane w  badaniach nad prasą żydowską 
w  Królestwie Polskim. „Ha-Cofe” i  „Ha-Dor”, pomimo swojej efemeryczno-
ści, miały stosunkowo wysokie nakłady i cieszyły się popularnością wśród 
żydowskich czytelników. Trochę światła na te publikacje, stan czytelnictwa 
oraz kręgi wydawnicze w Warszawie rzucają monografia Aliego Atti10 oraz 
prace Shoshany Ronen, Menuchy Gilboa, Gedalii Elkoshi, Eli Bauer i Avnera 
Holtzmana11. 

Taki stan badań nad prasą hebrajskojęzyczną w  Królestwie Polskim nie 
powinien być dla nikogo satysfakcjonujący. Warszawa była przecież naj-
większym skupiskiem żydowskiej diaspory w XIX wieku, a Żydzi stanowili 
wówczas ponad 1/3 mieszkańców miasta. Prasa żydowska odzwierciedlała 
procesy społeczne, ekonomiczne i polityczne zachodzące wśród społeczno-
ści polskich Żydów. Co więcej, przełom wieku XIX i  XX to czas, w  którym 
gazety zaczęły odgrywać ważną rolę w życiu społecznym. Jak dowodzi Scott 
Ury, prasa żydowska pod koniec XIX wieku zaczęła zastępować tradycyjne 
żydowskie instytucje gminne, które traciły autorytet wraz z postępującą po-
lityzacją i sekularyzacją mas żydowskich12. Jest zatem konieczne zbadanie tej 
dziedziny piśmiennictwa Żydów polskich, aby w pełni zrozumieć przemiany 
i dzieje tej grupy społecznej. Niezbędne jest więc szczegółowe opracowanie 
hebrajskojęzycznych czasopism publikowanych w  Warszawie oraz próba 
odpowiedzi na kilka pytań: Jaka była grupa docelowa czytelników tych pub-
likacji? Jaki zasięg oddziaływania miały gazety hebrajskojęzyczne? Dlaczego 
były zazwyczaj tworami efemerycznymi? Jak to świadczy o społeczności ży-
dowskiej i  stopniu jej modernizacji? Czy prasa hebrajskojęzyczna miała ja-
kieś szczególne cechy odróżniające ją od żydowskiej prasy w języku polskim 
i jidysz wydawanej wówczas na tych terenach Europy Wschodniej? 

9 G. Kressel, „Ha-Cefira”, w: Jahadut Polin, red. D. Sadan, Tel Awiw-Jafa 1962, t. 1, s. 31–42, t. 2, s. 23–39; 
S. Werses, Ha-itonut ha-iwrit we-kore be-Polin bejn sztej milchamot olan, w: Bejn shtej milchamot olam: 
prakim me-chajej ha-tarbut szel Jehudej Polin li-leszonotejhem, red. C. Szmeruk i S. Werses, Jerozolima 
1997, s. 73–95; Oren Sofer, Ejn Lefalpel: iton „Ha-Cefira” ha-modernizacja szel ha-sijach ha-chewrati 
ha-politi, Jerozolima 2007; G. Kuc, Chadaszot we-korot ha-jamim: mechkarim be-toldot ha-itonut we-ha-
tikszoret ha-iwrit we-ha-jehudit, Tel Awiw-Jafa 2013. 

10 A. Attia, The Hebrew Periodical „Ha-Shiloah” (1896–1919). Its Role in the Development of Modern Hebrew 
Literature, Jerozolima 1991. 

11 G. Elkoshi, „Ha-Dor” be-arichat Dawid Friszman, „Giljonot”, (1951–1952), t. 26, s. 363–370; M. Gilboa, 
Bejn realizm le-romantika: Al darko szel Dawid Friszman ba-bikoret, Tel Awiw-Jafa 1975; E. Bauer, 
„Ha-Cefira” (1862–1931), w: Studia z  dziejów…, s. 31–45; M. Gilboa, „Ha-Tsefirah”, w: tenże, Leksikon  
ha-itonut ha-iwrit be-meot ha-szmone esre we-ha-tsza estre, Jerozolima, Tel Awiw-Jafa 1992, s. 167–181; 
Sh. Ronen, Żyd piszący w  Warszawie po hebrajsku?, „Teksty Drugie”, 2009, t. 119, nr 6, s. 185–190;  
Sh. Ronen, Kitwej et iwriim be-Warsza be-mafne ha-meot: bejn ha-leumijut ha-iwrit la-swiwa ha-polanit, 
w: Historia mitnageszet we-kijum meszutaf: perspektiwot chadaszot al ha-mifgasz ha-jehudi-polani, red. 
D. Blatman, Jerozolima 2014; A. Holtzman, Warsaw, 1900: The Birthplace of Modern Hebrew Culture, w: 
Żydzi Warszawy: Materiały konferencji w  Żydowskim Instytucie Historycznym w  100. rocznicę urodzin 
Emanuela Ringelbluma, Warszawa 2000.

12 S. Ury, Barricades and Banners: The Revolution and the Transformation of Warsaw Jewry, Stanford 2012, 
s. 75. 
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Potencjalni czytelnicy prasy hebrajskojęzycznej

Kto czytał prasę żydowską? Odpowiedź na to pytanie jest tak skompliko-
wana, jak złożone były wewnętrzne podziały w  żydowskiej społeczności 
Warszawy. Po pierwsze należy określić, jaki potencjał czytelniczy istniał 
wśród warszawskich Żydów. Pod koniec XIX wieku populacja żydowska sta-
nowiła 1/3 ludności Warszawy i liczyła ponad 200 tysięcy osób13. Oczywiście 
nie wszyscy mogli się znaleźć wśród potencjalnych czytelników prasy ży-
dowskiej. Najwyższym poziomem alfabetyzacji odznaczali się żydowscy do-
rośli mężczyźni, co wynikało z obowiązkowej podstawowej edukacji w che-
derach. Tam uczono czytania i  pisania alfabetem hebrajskim. Językiem oj-
czystym Żydów w Królestwie Polskim był zazwyczaj jidysz, ale przez naukę 
w  szkołach żydowskich i  powszechnych nabywali oni także (ograniczonej) 
znajomości języka hebrajskiego oraz języków europejskich (polskiego, rosyj-
skiego). Grupa zwolenników integracji Żydów, zwana także Polakami wyzna-
nia mojżeszowego, postulowała odejście od języków żydowskich i przejście 
na język polski, co miało towarzyszyć zupełnej akulturacji. Zwolennicy in-
tegracji Żydów z kulturą polską byli najliczniejsi w Warszawie i to oni przez 
długi czas nadawali ton życiu społeczności żydowskiej w stolicy Królestwa 
Polskiego. Od początku XIX wieku środowisko integracjonistów usiłowało 
stworzyć organ prasowy, który odzwierciedlałby ich poglądy. W 1823 roku 
założono dwujęzyczne (w  języku polskim i  zgermanizowanym jidysz) cza-
sopismo „Beobachter an der Wajksel” (jid.) – ‘Dostrzegacz Nadwiślański’. 
Przetrwało ono jednak tylko rok. Kolejne czasopismo stworzone przez tę 
grupę to „Izraelita Polski”, wydawany krótko w czasie powstania listopado-
wego. Następna  próba powołania organu prasowego integracjonistów także 
była nieudana – „Jutrzenka”, publikowana w języku polskim tak jak jej po-
przednik, wychodziła zaledwie przez dwa lata 1861–1863. 

Mimo że środowisko integracjonistyczne było dość silne w Warszawie aż 
do lat dziewięćdziesiątych XIX wieku, nie można go uznać za reprezentatyw-
ne dla żydowskiej populacji w  Polsce. Większość Żydów pozostająca wierna 
tradycjom posługiwała się tylko językiem jidysz. Ta część społeczeństwa ze 
względu na swoją hermetyczność była dużo mniej podatna na procesy mo-
dernizacyjne. Pojawienie się organów prasowych było zaś jednym z sympto-
mów zmian modernizacyjnych w  społeczeństwach europejskich. Żydowskie 
masy, żyjące według tradycyjnych zasad, nie odczuwały potrzeby sięgania 
po gazetę, dlatego też aż do przełomu wieków w Warszawie nie istniało żad-
ne istotne czasopismo w języku jidysz. Dopiero wraz z polityzacją i moderni-
zacją mas żydowskich w  końcu wieku XIX pojawiły się w  stolicy Królestwa 
Polskiego gazety dla mas w języku jidysz. W Europie Wschodniej dotychczas 
funkcjonował oficjalnie zaledwie jeden dziennik w języku jidysz – wydawany 

13 M. Nietyksza, Ludność Warszawy na przełomie XIX i XX wieku, Warszawa 1971, s. 122. 
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w Odessie przez Aleksandra Cederbauma „Kol Mewaser” (hebr.) – ‘Zwiastun’14. 
Czynnikiem wewnętrznym, który aż do końca XIX wieku także znacząco 
przyczynił się do ograniczonego czasopiśmiennictwa w jidysz, był sam stosu-
nek Żydów do języków żydowskich. Przez długi czas jidysz określany był jako 
żargon i nie był uznawany za autonomiczny język. Lekceważący stosunek do 
jidysz utrzymywał się przynajmniej do 1908 roku, kiedy to odbyła się pierwsza 
konferencja języka jidysz. Do walki z jidysz stawały nie tylko środowiska in-
tegracjonistyczne, uważając go za przeszkodę w drodze do asymilacji Żydów. 
Coraz silniejszy ruch syjonistyczny także był przeciwny używaniu jidysz, któ-
ry w oczach jego przedstawicieli symbolizował słabość diaspory. Zwolennicy 
idei syjonistycznej popierali natomiast używanie języka hebrajskiego, praw-
dziwego ojczystego języka Żydów.

Do braku czasopiśmiennictwa w  jidysz przyczyniły się także inne ze-
wnętrzne czynniki. Jednym z nich była ostra cenzura rosyjska, wymierzo-
na szczególnie w  publikacje w  jidysz. Dużo trudniej było uzyskać zgodę 
na wydawanie czasopisma w  jidysz aniżeli w  języku hebrajskim15. Władze 
rosyjskie obawiały się, że w  publikacjach jidyszowych mogłyby być prze-
mycane idee rewolucyjne, co tylko pobudzałoby opozycję wobec państwa 
rosyjskiego wśród mas żydowskich. Ograniczone możliwości wydawania 
gazet w języku jidysz obchodzono na różne sposoby, m.in. poprzez wydaw-
nictwa nieperiodyczne i  kamuflaż w  postaci kartek świątecznych. W  1888 
roku w  Kijowie Szolem Alejchem opublikował „Di jidisze folksbibliotek” 
(jid.) – ‘Żydowską bibliotekę ludową’. W  tym samym roku Mordke Spektor 
rozpoczął w Warszawie drukowanie „Der Hojzfrajnd” (jid.) – ‘Przyjaciela do-
mu’16. Równocześnie od 1891 roku I.L. Perec wydawał w Warszawie antologie 
„Di jidisze bibliotek” (jid.) – ‘Żydowską bibliotekę’, „Literatur un lebn” (jid.) – 
‘Literaturę i życie’ oraz „Jontew bletlech” (jid.) – ‘Kartki świąteczne’17. 

Kto był zatem potencjalnym czytelnikiem czasopisma hebrajskojęzycz-
nego w  Warszawie? Jak już wspomniałam, to nie hebrajski, ale jidysz był 
językiem ojczystym (mame loszn) Żydów w Królestwie Polskim. Znajomości 
hebrajskiego nabywano przez naukę w  chederze i  dalsze studia religijne 
w  jesziwie. Co więcej, język ten był używany przede wszystkim do celów 
religijnych, a  nie świeckich. Publikacje wychodzące po hebrajsku dotyczy-
ły zazwyczaj spraw duchowych, religijnych. Do czytania właśnie takich 
publikacji przygotowywani byli mężczyźni żydowscy w  trakcie formalnej, 
tradycyjnej edukacji w chederach. Jak wskazuje Shaul Stampfer, tylko teore-
tycznie wszyscy żydowscy mężczyźni czytali i  pisali w  języku hebrajskim. 
Nauczanie prowadzone w  chederach było zazwyczaj na niskim poziomie, 

14 S. Abrevaya Stein, Making Jews Modern: The Yiddish and Ladino Press in the Russian and Ottoman Empire, 
Bloomington/Indianapolis 2004, s. 26. 

15 G. Kuc, Chadaszot we-korot, ha-jamim: mechkarim be-toldot ha-itonut we-ha-tikszoret ha-iwrit we-ha-
jehudit, Jerozolima 2013, s. 30. 

16 S. Abrevaya Stein, Making Jews Modern..., s. 26. 
17 R.R. Wisse, Yitskhok Leybush Peretz, hasło: [15 XII 2010] YIVO Encyclopedia,
 http://www.yivoencyclopedia.org/article.aspx/peretz_yitskhok_leybush [dostęp: 17 VII 2016].
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tak naprawdę znajomość języka hebrajskiego wśród Żydów ograniczała się 
do czytania znanych już tekstów religijnych18. Wraz z  końcem XVIII i  po-
czątkiem XIX wieku stosunek do hebrajskiego zaczął się zmieniać. Żydzi 
z  Królestwa Polskiego znaleźli się pod wpływem haskali, czyli oświecenia 
żydowskiego. Sympatycy tego ruchu, zwani maskilami (hebr.) – ‘wykształco-
nymi, oświeconymi’ – znacząco przyczynili się do odrodzenia języka hebraj-
skiego. Odrzuciwszy możliwość używania jidysz jako języka nauki i sztuki, 
zaczęli stosować hebrajski w  twórczości niereligijnej – traktatach nauko-
wych, poezji i prozie, a także w prywatnej korespondencji. To również oni od 
początku XIX wieku walczyli w Królestwie Polskim, a także na innych tere-
nach Imperium Rosyjskiego o stworzenie czasopiśmiennictwa żydowskiego 
w  języku hebrajskim. Ich inicjatywy zostaną dokładniej opisane w  dalszej 
części pracy. W tym miejscu należy jeszcze odpowiedzieć na pytanie – kim 
byli czytelnicy hebrajskojęzycznych gazet w Warszawie? 

Opierając się na danych przytoczonych przez Stephena Corrsina, moż-
na stwierdzić, że liczba potencjalnych czytelników nie była duża. Zaledwie 
8000 warszawskich Żydów zadeklarowało znajomość wyłącznie języka he-
brajskiego (kategoria „umiejący tylko po hebrajsku”)19. Tym samym zaledwie 
12,8% żydowskich mężczyzn posługiwało się tylko hebrajskim. Corrsin uznał 
te dane za zaniżone. Informacje z tego samego źródła wskazują także, że 51,5% 
żydowskich mężczyzn w Warszawie była piśmienna. Można założyć, że mo-
gli się oni posługiwać więcej niż jednym językiem, na przykład jidysz, he-
brajskim i polskim. Tym samym zapewne dużo więcej niż 8000 osób czytało 
po hebrajsku i byłoby zainteresowanych prasą w tym języku. Warto jednak 
przyjrzeć się bliżej mężczyznom, którzy zadeklarowali jedynie znajomość 
hebrajskiego (12,8%). Każdy Żyd funkcjonujący wewnątrz swojej społeczno-
ści musiał posługiwać się jidysz. Jak już wskazałam, to jidysz był językiem 
ojczystym polskich Żydów. Stąd deklaracja piśmienności tylko i  wyłącznie 
w  języku hebrajskim była prawdopodobnie manifestacją ideologiczną. Jest 
prawdopodobne, że ta niewielka grupa 8000 Żydów warszawskich należała 
do zwolenników haskali bądź rosnącej w siłę ideologii syjonistycznej. W tym 
też czasie Warszawa stała się jednym z głównych ośrodków kultury hebraj-
skiej w Europie Wschodniej. 

Warszawa jako hebrajski ośrodek wydawniczy

Od połowy wieku XIX aż do I wojny światowej Warszawa była ważnym cen-
trum haskali oraz ruchu syjonistycznego20. Oba te ruchy popierały używa-
nie języka hebrajskiego przez polskich Żydów, tak więc niejako naturalnie 

18 Sh. Stampfer, What Did „Knowing Hebrew” mean in Eastern Europe?, w: Hebrew in Ashkenaz. A language 
in exile, red. L. Glinert, Nowy Jork 1993, s. 129. 

19 S. Corrsin, ‘City of illiterates’? Levels of literacy among Poles and Jews in Warsaw, 1882–1914, w: Polin: 
Studies in Polish Jewry: Galicia:  Jews, Poles, and Ukrainians, 1772–1918, red. A. Polonsky, I. Bartal, t. 12, 
1999, s. 222. 

20 Sh. Ronen, Kitwej Et…, s. 158. 
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Warszawa stała się ośrodkiem hebrajskiego rynku wydawniczego. Już od 
1797 roku w Warszawie funkcjonowały drukarnie wydające publikacje w ję-
zyku hebrajskim, jednakże nie były one w rękach Żydów. Po tym, jak w 1836 
roku ustanowiono zakaz druku żydowskich publikacji w większości guber-
ni Imperium Rosyjskiego, rola Warszawy znacznie wzrosła. W  stosunku 
do innych miast, takich jak Wilno, Odessa czy Sankt Petersburg, hebrajsko-
języczny rynek drukarski w  Warszawie był stosunkowo młody21. W  1859 
roku w  stolicy działało osiem wydawnictw hebrajskich prowadzonych 
przez Żydów. Wkrótce wykształciły się tu dynastie żydowskich drukarzy 
– Lebensohnów i  Morgensternów22. W  latach osiemdziesiątych XIX wieku 
stolica Królestwa Polskiego urosła do rangi najważniejszego, obok Odessy, 
centrum wydawniczego w języku hebrajskim. Jakub Szacki szacował, że od 
późnych lat siedemdziesiątych w  Warszawie mieszkało około 50 pisarzy 
publikujących po hebrajsku23. Od lat dziewięćdziesiątych XIX maskili i pisa-
rzy żydowskich wabiła dodatkowo do Warszawy sława mieszkającego przy 
ul. Ceglanej Icchoka Lejbusza Pereca. Pośród gości słynnych wtorkowych 
spotkań u Pereca znaleźli się między innymi Chaim Nachman Bialik, Dawid 
Fryszman, Josef Klauzner czy Cwi Dawid Nomberg24. Fryszman i Klauzner 
wkrótce zostali redaktorami hebrajskojęzycznych gazet, a Bialik i Nomberg 
często wysyłali swoje dzieła do publikacji w  hebrajskich periodykach war-
szawskich. 

Ważnym momentem w  rozwoju hebrajskojęzycznego rynku wydawni-
czego w  Warszawie było powstanie hebrajskiego syjonistycznego wydaw-
nictwa Ahiasaf w  1893 roku. Pośród jego założycieli znajdowali się pisarz 
i  publicysta Abraham Lejb Szalkowicz i  Eliezer Kaplan. Inicjatywie tej po-
parcia udzielał sam Achad Ha-Am – pisarz, publicysta i ideolog syjonistycz-
ny25. W  Ahiasafie publikowano prace popularnonaukowe dotyczące histo-
rii Żydów i  judaizmu, a  co ważniejsze, wydawano czasopisma żydowskie, 
między innymi: rocznik „Luach Ahiasaf” (1893/4–1904 i  1923), „Ha-Sziloah” 
(1896–1926), „Ha-Dor” (1901–1902) i  „Der-Jud” (1899–1902). Na łamach tych pe-
riodyków publikowali najwięksi pisarze żydowscy – Chaim Nachman Bialik 
i Szaul Czernichowski. Publikacje Ahiasafu stały się literackim i naukowym 
forum dla elit żydowskich w Królestwie Polskim, a nawet w całym Imperium 
Rosyjskim26. 

Równolegle do wydawnictwa Ahiasaf w Warszawie funkcjonowało inne 
wpływowe wydawnictwo hebrajskie – Tuszija. Zostało założone trzy lata 

21 Tamże. 
22 C. Shmeruk, Aspects of the History of Warsaw..., s. 123. 
23 Za: F. Guesnet, From Community to Metropolis: The Jews of Warsaw, 1850–1880, w: Warsaw. The Jewish 

Metropolis. Essays of the 75th Birthday of Professor Antony Polonsky, red. G. Dynner, F. Guesnet, s. 193. 
24 S. L. Wolitz, B. Horowitz, Z. Goodman, Cities in Ashkenaz: Sites of Identity, Cultural Production, Utopic or 

Dystopic Visions, w: History of the Literary Cultures of East-Central Europe: Junctures and disjunctures in 
the 19th and 20th centuries, Volume II: Types and stereotypes,  Amsterdam/Philadelphia 2010, s. 203.

25 K.B. Moss, Ahiasaf, [online] hasło [28 VII 2010]: YIVO Encyclopedia, http://www.yivoencyclopedia.org/
article.aspx/Ahiasaf [dostęp: 28 II 2016].

26 Tamże. 



198

Aleksandra Jakubczak

po Ahiasafie, to jest w 1896 roku, przez Abrahama Lejba Szalkowicza, który 
opuścił grono Ahiasafu. Chociaż Tuszija nie podjęła się publikowania ży-
dowskich periodyków, to także odegrała istotną rolę w  podwyższeniu pre-
stiżu hebrajskojęzycznej kultury i literatury. Wydawnictwo wypromowało 
wielkich poetów hebrajskich – Chaima Nachmana Bialika i Josefa Brennera. 
Wydawane co tydzień, od 1889 roku, tomy „Ha-Biblioteka ha-Iwrit” (hebr.) – 
‘Biblioteki hebrajskiej’ – dzięki przystępnej cenie przyczyniły się do posze-
rzenia grona czytelników literatury hebrajskiej27. 

Poza inicjatywami wydawniczymi wspomnianych wydawnictw hebraj-
skich w Warszawie wychodziły jeszcze inne literackie periodyki hebrajsko-
języczne. W tym samym okresie warszawscy Żydzi mieli do dyspozycji także 
bardzo popularny rocznik „Ha-Asif” (1884–1889)28, rocznik „Sefer Ha-Szana” 
(1900–1906) oraz nieregularnie ukazujący się tylko do 1909 roku „Reszafim”29. 

Warto w  tym miejscu scharakteryzować pokrótce grono założycieli 
i współtwórców periodyków hebrajskojęzycznych w Warszawie. Jak wspo-
mniałam, osoby zainteresowane promowaniem wydawnictw w  języku he-
brajskim wywodziły się zazwyczaj z kręgów żydowskiego oświecenia. Było 
to dość wąskie grono. Jak wykaże poniższa analiza konkretnych tytułów 
prasowych, wiele nazwisk się powtarza. Świadczy to o tym, że wciąż te same 
osoby inicjowały i  tworzyły czasopisma hebrajskie w  Warszawie. I  tak na 
przykład Dawid Fryszman był redaktorem co najmniej trzech czasopism – 
„Ha-Boker”, „Ha-Tkufa”, „Ha-Dor” – a  Ezriel Natan Frenk publikował swoje 
teksty na łamach prawie wszystkich wydawanych w  Europie Wschodniej 
czasopism hebrajskojęzycznych (w  samej Warszawie „Ha-Sziloach”, „Ha-
Cefira” i „Ha-Boker”). Publikowano zatem wszędzie tam, gdzie było to możli-
we. Twórcy prasy hebrajskiej nie byli jednak całkowicie wierni ideom haska-
li i równolegle przyczyniali się do rozwoju prasy w języku jidysz. 

Aż do 1905 roku prasa hebrajskojęzyczna, w  porównaniu z  prasą pub-
likowaną w  języku jidysz, była bardziej popularna i  miała większy wpływ 
na żydowską Warszawę30. Dopiero w  wyniku rewolucji w  1905 roku Żydzi 
zyskali szersze prawa do wydawania publikacji w  języku jidysz. W  konse-
kwencji pojawiły się w Królestwie Polskim liczne czasopisma jidyszowe, co 
doprowadziło do spadku popularności wydawnictw hebrajskojęzycznych. 
Równocześnie elity, dotychczas wspierające rozwój języka hebrajskiego i he-
brajskojęzycznych wydawnictw, zaczęły czytać czasopisma w języku rosyj-
skim w przypadku Rosji, o czym świadczy wzrost popularności takich perio-

27 Sh. Shelhav, Tushiyah, [online] hasło [29 X 2010]: YIVO…, 
  http://www.yivoencyclopedia.org/article.aspx/Tushiyah [dostęp: 28 III 2016].
28 „Ha-Asif” miał imponujący nakład. Pierwszy tom 10 000 egzemplarzy, a tom drugi 12 000. Za: A. Attia, 

The Hebrew Periodical „Ha-Shiloah”..., s. 36. Więcej na temat „Ha-Asif” zob. E. Bauer, „We Call Him Mister 
(Pan) Editor”: Nahum Sokolow and Modern Hebrew Literature, „Studia Judaica”, 2015, t. 18, nr 1 (35),  
s. 85–104. 

29 Sh. Ronen, Żyd piszący po hebrajsku w Warszawie – dlaczego?, „Teksty Drugie”, 2009, t. 119, nr 6, s. 185. 
30 S. Corrsin, Warsaw before the First World War: Poles and Jews in the third city of the Russian Empire, 

1880–1914. „East European Monographs”, 1989, s. 73. 
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dyków żydowskich jak „Rozwiet”31, a w przypadku Królestwa Polskiego – te 
wydawane po polsku, rosyjsku, a także w jidysz. 

„Ha-Cefira” 

„Ha-Cefira” (hebr.) – ‘Jutrzenka’ – była najprawdopodobniej najważniejszym 
periodykiem hebrajskojęzycznym w  Królestwie Polskim, a  tym samym 
i  w  jego stolicy. Mimo to jej funkcjonowanie i  rola przedstawione zostaną 
w niniejszej pracy tylko w zarysie. Wynika to z trzech kwestii. Po pierwsze, 
czasopismo wydawane było przez ponad 20 lat i  z  tego powodu nie można 
przedstawić go w  zadowalający sposób w  artykule. Po drugie, jego dłu-
gie istnienie wykracza ponad ustalone ramy czasowe pracy (do 1905 roku). 
Wreszcie „Ha-Cefira” doczekała się już wyczerpujących opracowań, niektóre 
z nich są dostępne także dla polskiego czytelnika32. 

„Ha-Cefira” to pierwsze czasopismo hebrajskie, które było wydawane 
w  Królestwie Polskim. Jego założycielem był znany maskil z  Białegostoku, 
a mieszkający od wielu lat w Warszawie, Chaim Zelig Słonimski33. Dzięki do-
brym kontaktom z  władzami rosyjskimi udało mu się w  1862 roku uzyskać 
pozwolenie na wydawanie tygodnika34. W prospekcie czasopisma wyszczegól-
niono następujące cztery jego cele: gazeta publikować miała zarządzenia rządu 
dotyczące społeczności żydowskiej, nowości wydawnicze związane z historią 
Żydów w Królestwie Polskim, jak i w innych krajach, artykuły o moralności 
i obyczajowości oraz informacje o nauce i technice, ze szczególnym naciskiem 
na nauki przyrodnicze35. Z  założenia czasopismo miało przede wszystkim 
cele dydaktyczne. Słonimski pragnął przekazywać konserwatywnym Żydom 
informacje ze świata techniki, publikując artykuły na przykład o  sposobie 
działania telegrafu. „Ha-Cefira” była chętnie czytana w kręgach chasydzkich, 
zarówno wśród młodych, jak i starych. Czasopismo wysyłano do rabinów i je-
sziw, gdzie czytali je także młodzi uczniowie36. Dla wielu z  nich „Ha-Cefira” 
była jedynym źródłem wiedzy o nieżydowskim świecie. Czasopismo stało się 
odpowiednikiem innych gazet publikowanych przez oświeconych Żydów – 
„Ha-Karmel” i „Ha-Melic”. Z czasem, mimo niechęci Słonimskiego do publiko-
wania dzieł literackich, zaczęto drukować w  nim także literaturę hebrajską 
wychodzącą spod pióra znanych maskili – Jehudy Lejba Gordona, Moszego 
Lejba Lilienbluma czy Mendele Mojchera Sforima. 

31 Podczas gdy rosyjski „Rozwiet” miał 8000 subskrybentów, „Ha-Olam” (hebr.) – ‘Świat’ – wydawany 
w Rosji miał ich tylko 3000. Za: Sh. Stampfer, What Did „Knowing Hebrew” mean...,  s. 137. 

32 Wszystkie publikacje zostały wymienione w pierwszym rozdziale niniejszej pracy. Patrz przypis 9. 
33 Chaim Zelig Słonimski (1810–1904), wynalazca, publicysta, cenzor ksiąg hebrajskich i  dyrektor 

żytomirskiego seminarium rabinicznego. Publikował po hebrajsku książki z  zakresu matematyki 
i astronomii. Od 1838 roku mieszkał w Warszawie, gdzie związany był z kołem maskili i integracjonistów. 

34 M. Fuks, Prasa, w: Żydzi polscy: dzieje i  kultura, red. M. Fuks, Z. Hoffman, M. Horn, J. Tomaszewski, 
Warszawa 1982, s. 77. 

35 M. Gilboa, Leksikon ha-itonut ha-iwrit be-meot ha-szmone-esre we-ha-tsza-esre, Tel Awiw-Jafa 1986,  
s. 169. 

36 A. Attia, The Hebrew Periodical „Ha-Shiloah”..., s. 31. 
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W  ciągu swojego istnienia „Ha-Cefira” przeszła parę modyfikacji. Już 
w 1862 roku z powodu wyjazdu Słonimskiego do Żytomierza została tymcza-
sowo zawieszona. Po 12 miesiącach gazeta miała zostać wznowiona, jednakże 
Słonimski napotkał liczne trudności. W 1863 roku w końcu przyjął propozy-
cję Aleksandra Cederbauma, aby wznowić wydawanie „Ha-Cefiry” w postaci 
dodatku naukowego do czasopisma „Ha-Melic”. Wkrótce jednak Słonimski 
wycofał się z  tego przedsięwzięcia, a  „Ha-Cefira” nie ukazywała się aż do 
1874 roku. Wówczas udało się Słonimskiemu wznowić publikowanie gazety 
w Berlinie. Po roku „Ha-Cefira” wróciła już na stałe do Warszawy. 

Od 1876 roku z  „Ha-Cefirą” związany był Nachum Sokołow37, który już 
w  latach osiemdziesiątych stał się głównym redaktorem czasopisma. Pod 
jego egidą gazeta zyskała zupełnie inny format i  nową treść. W  1886 roku, 
za przykładem innych hebrajskich periodyków w  Europie Wschodniej, zo-
stała zmieniona w  dziennik. Sokołow rozbudował znacznie część informa-
cyjną gazety, poświęcając wiele miejsca kwestii syjonistycznej. W 1897 roku, 
kiedy Sokołow uczestniczył w  pierwszym kongresie syjonistycznym, „Ha-
Cefira” stała się prasowym organem syjonizmu. Odtąd wiele miejsca zajmo-
wały w niej artykuły na temat Herzla, osadnictwa żydowskiego w Palestynie 
i Argentynie oraz planów rozwiązania „kwestii żydowskiej”. Celem Sokołowa 
było skłonienie ku syjonizmowi przedstawicieli kręgów chasydzkich, którzy 
stanowili duży odsetek czytelników „Ha-Cefiry”. W tym właśnie okresie po-
pularność dziennika sięgnęła zenitu38. Gideon Kuc twierdzi, że liczba prenu-
meratorów dziennika wynosiła nawet 10 tysięcy39. W  związku z  zaangażo-
waniem ideologicznym i politycznym, na łamach „Ha-Cefiry” dyskutowano 
także na temat wydarzeń mających wpływ na społeczność żydowską, nie tyl-
ko w Imperium Rosyjskim, ale i w całej Europie. Wiele miejsca poświęcono 
aferze Dreyfusa, pogromowi w Kiszyniowie i kryzysowi ugandyjskiemu40.

„Ha-Cefira” była głęboko osadzona w  polskiej i  warszawskiej rzeczywi-
stości. Znaczna część artykułów przedrukowywana była z  prasy polskiej. 
Dwie kolumny poświęcono wydarzeniom lokalnym – „Wiadomości z  na-
szego kraju” (redagowane przez Michała Webera) i „Widoki z Warszawy”41. 
Często odwoływano się do publikacji prasowych w języku polskim, na przy-
kład do „Kuriera Warszawskiego” czy „Gońca Porannego”. Mimo wyraźnego 
nastawienia „Ha-Cefiry” na polskich (żydowskich) czytelników, gazeta chęt-
nie czytana była także w Imperium Rosyjskim, Galicji, Europie Zachodniej, 
Imperium Osmańskim, a także na obu kontynentach amerykańskich42. 

37 Nachum Sokołow (1859–1936), pisarz, dziennikarz, publicysta, aktywny zwolennik syjonizmu. 
Publikował na łamach rosyjskich i polskich czasopism. Był redaktorem wielu żydowskich periodyków, 
np. tygodnika „Izraelita” (w  1895), rocznika „Sefer Ha-Szana”, tygodnika „Ha-Olam” i  dziennika „Der 
Telegraf”. W 1906 roku został mianowany głównym sekretarzem Światowej Organizacji Syjonistycznej. 
W roku 1919 reprezentował ruch syjonistyczny na konferencji w Wersalu.

38 M. Gilboa, Leksikon ha-itonut ha-iwrit..., s. 177. 
39 G. Kuc, Chadaszot we-korot ha-jamim..., s. 15.
40 M. Gilboa, Leksikon ha-itonut ha-iwrit…, s. 177. 
41 Tamże, s. 174.
42 E. Bauer, „Ha-Cefira” (1862–1931)…, s. 33. 
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W  tak zwanej „erze sokołowskiej” stałą częścią gazety stał się dział fe-
lietonów. Większość z  nich poświęcona była literaturze. Publikowano tak-
że nowele, które zazwyczaj były tłumaczeniami z  języków europejskich. 
W latach osiemdziesiątych kolumna felietonów, prowadzona wówczas przez 
Naftalego Herca Jehudy Nemanowica, cieszyła się ogromną popularnością43. 
Od 1904 roku w każdy czwartek zaczęto nawet dołączać do „Ha-Cefiry” doda-
tek literacki w języku jidysz i hebrajskim44. 

W  lutym 1906 roku „Ha-Cefira” została zamknięta przez cenzurę. 
Wydawanie gazety wznowiono dopiero w 1910 roku, ale Sokołow nie był już 
w to zaangażowany. Redaktorami zostali Dawid Fryszman i Szmuel Czernowic. 
Stałym elementem czasopisma stały się artykuły Ezriela Natana Frenka o spra-
wach polskich. W 1911 roku wszedł on w skład redakcji „Ha-Cefiry”, a w trakcie 
I wojny światowej opiekował się majątkiem czasopisma45. Dziennik wychodził 
z przerwami aż do 1931 roku, ale nigdy już nie osiągnął tej świetności, jaką miał 
za czasów, gdy Sokołow był jego głównym redaktorem. 

„Ha-Cofe”

„Ha-Cofe” (hebr.) – ‘Obserwator’ – uznawany przez badaczy za jedną z  naj-
lepszych gazet hebrajskojęzycznych w  Europie, został założony w  1903 roku 
przez Icchaka Aszera Eliaszowa46 i Eliezera Eliahu Friedmana47. Podczas gdy 
wiele czasopism hebrajskojęzycznych w Rosji było dofinansowywanych przez 
Towarzystwo Szerzenia Kultury wśród Żydów Rosyjskich, „Ha-Cofe” był 
sponsorowany przez osoby prywatne – Stawskiego, Zeewa Gluskina i Izydora 
Eliszu. Przez pierwszy rok istnienia czasopisma jego redaktorem był uznany 
dziennikarz – Abraham Ludwipol48. Po jego odejściu redakcję przejęli: Eliezer 
Eliahu Friedman, jego syn Jehoszua49 i Hirsz Dawid Nomberg50. Popularność 

43 M. Gilboa, Leksikon ha-itonut ha-iwrit…, s. 174.
44 Tamże, s. 177. 
45 Z. Borzmińska, Ezriel Natan Frenk, w: Polski słownik judaistyczny, http://www.jhi.pl/psj/Frenk_Azriel_

(Ezriel)_Natan [dostęp: 1 IV 2016].
46 Icchak Aszer Eliaszow (1871–1955), urodzony w  Słucku (okręg miński), aktywny członek „Chowewej 

Syjon”. Za młodu przeniósł się do Warszawy, gdzie został jednym z założycieli wydawnictwa Ahiasaf. 
Eliaszow był także członkiem tajnego bractwa syjonistycznego „Bnej Mosze”. Tuż przed I  wojną 
światową przeniósł się do Moskwy, gdzie został członkiem miejscowych organizacji syjonistycznych. 
W 1930 roku emigrował do Palestyny. 

47 Eliezer Eliahu Friedman (1857–1936), urodzony w  Kelme (Litwa), pisarz, publicysta i  działacz 
syjonistyczny. Wyemigrował do Palestyny, gdzie wydał swoje wspomnienia – Sefer Zichronot, Tel Awiw-
-Jafa 1926. 

48 Abraham Ludwipol (1865–1921), dziennikarz, aktywny członek syjonistycznej grupy „Chibat Syjon” 
w Odessie. W 1890 roku nieudolnie próbował dostać się do Palestyny. Podróżował przez Egipt i Francję, 
gdzie zaczął pracę dziennikarską w pismach francuskojęzycznych, jidyszowych i hebrajskich (np. „Ha -  
-Melic”). Zasłynął artykułami na temat afery Dreyfusa. 

49 Jehoszua Friedman (1885–1934), uczony, wychowawca, pisarz i tłumacz poezji rzymskiej na język hebrajski. 
50 Hirsz Dawid Nomberg (1876–1927), pisarz, publicysta, działacz społeczny i polityk (był posłem na Sejm 

Ustawodawczy w II RP). Władał biegle trzema europejskimi językami: polskim, niemieckim i rosyjskim. 
Na początku publikował tylko po hebrajsku, między innymi na łamach „Ha-Zman”, „Ha-Cofe” i „Ha-Dor”. 
Od 1897 roku mieszkał w  Warszawie, gdzie pracował jako nauczyciel hebrajskiego. Wkrótce zaczął 
pisać do takich czasopism jidyszowych jak „Hajnt” i „Der Moment”. 
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gazety nie ucierpiała na zmianach strukturalnych. W  pierwszym numerze, 
który wyszedł 21 grudnia 1902 roku/3 stycznia 1903 roku, redakcja zamieściła 
prospekt gazety. Zgodnie z tym prospektem „Ha-Cofe” miał być dziennikiem, 
którego głównym celem było informowanie żydowskich czytelników o tym, co 
dzieje się w  „wielkim i  małym świecie”. Mimo że postawiono przede wszyst-
kim na informacyjny charakter gazety, już od początku redakcja chwaliła 
się współpracą z takimi pisarzami, jak Perec, Klauzner czy Bernfeld. Oprócz 
podawania treści czysto informacyjnych, celem gazety było „naszkicowanie 
takiego tła, żeby czytelnik mógł zrozumieć o co chodzi […] jako że czasem trud-
no zrozumieć informacje, jeśli się nie ma wystarczającej wiedzy”51. „Ha-Cofe” 
był czasopismem „z  misją” – miał przysłużyć się odrodzeniu narodowemu 
Żydów i być „latarnią na drodze dla tych, którzy nadal są przeciwko pomysło-
wi syjonistycznemu”52. Jak wyraźnie widać, dziennik był prosyjonistyczny. 
Jednakże, jako że redaktor Ludwipol był zwolennikiem odłamu ruchu sy-
jonistycznego – Chowewej Syjon53 – „Ha-Cofe” nie reprezentował poglądów 
głównego nurtu ideologii syjonistycznej. Przyniosło mu to wielu czytelników. 
Dotąd zwolennicy ruchu Chowewej Syjon mieli do wyboru dwie, opozycyjnie 
nastawione do siebie gazety hebrajskojęzyczne – „Ha-Cefirę” reprezentującą 
główny nurt syjonizmu oraz „Ha-Melic”, który oficjalnie nigdy nie poparł ideo-
logii syjonistycznej. Wielu syjonistów, sympatyków Chowewej Syjon, z powo-
dów ideologicznych (Sokołow reprezentował nurt herceliański) zrezygnowa-
ło z „Ha-Cefiry” i zostało subskrybentami „Ha-Melic”. Pojawienie się „Ha-Cofe” 
sprawiło, że zrezygnowali oni z subskrypcji „Ha-Melic” na rzecz „Ha-Cofe”54. 
Czasopismo przyczyniło się do zwiększenia popularności syjonizmu, a także 
do rozwoju języka hebrajskiego. Zamiarem redaktorów było stworzenie takiej 
gazety, która swoją treścią i formą będzie odpowiadać standardom gazet euro-
pejskich. Rozwinięto formę felietonu hebrajskiego, wspierano początkujących 
pisarzy hebrajskich, a  nawet zorganizowano pierwszy w  historii literatury 
hebrajskiej konkurs literacki na najlepszą nowelę w języku hebrajskim doty-
czącą życia Żydów55. 

Subskrypcja „Ha-Cofe” kosztowała tyle, co subskrypcje innych hebraj-
skojęzycznych gazet wydawanych w Europie Wschodniej. Dla warszawskich 
czytelników był to koszt rzędu 6 rubli rocznie. Jak reklamowała się  sama 
redakcja – „«Ha-Cofe» to gazeta, która przy swojej bardzo niskiej cenie jest 
najbardziej wartościowa dla każdego i może konkurować z najtańszymi ga-

51 El Kahal Korim, „Ha-Cofe”, 21 grudnia 1902/6 stycznia 1903, s. 1. 
52 Tamże. 
53 „Chowewej Syjon” (hebr.) – ‘Miłośnicy Syjonu’, inna nazwa organizacji to „Chibat Syjon” (hebr.) – 

‘Umiłowanie Syjonu’. Ruch ten wyłonił się na początku lat osiemdziesiątych XIX wieku, zanim pojawił 
się syjonizm polityczny. Liderem organizacji był Leon Pinsker. Zwolennicy ruchu propagowali emigrację 
do Palestyny. Działano przede wszystkim wśród Żydów rosyjskich. Oddziały organizacji znajdowały się 
w Warszawie i Odessie. 

54 A. Attia, The Hebrew Periodical „Ha-Shiloah”..., s. 152. 
55 Tacharut ha-sipur ha-kacar szel ‘Ha-Cofe’, w: Or Riszon: Sipureja szel reszit ha-itonut ha-iwrit, red.  

D. Melamed, Tel Awiw 1996, s. 32–33. 
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zetami w języku kraju”56. Od 1904 roku pojedyncze numery dziennika można 
było kupować też w kioskach za 3 kopiejki (dla Warszawy i prowincji). „Ha-
Cofe” subskrybowany był także poza Królestwem Polskim, kosztowało to 10 
rubli rocznie. Redakcja na łamach gazety szczyciła się zasięgiem swojego 
czytelnictwa i  publikowała dane nowych subskrybentów, oraz informowa-
ła o miejscach, gdzie można nabyć egzemplarze czasopisma. „Ha-Cofe” sub-
skrybowano między innymi w Pińsku, Krakowie, Berlinie, Kursku, Homlu, 
Siemiatyczach, Nowogrodzie Siewierskim i  Besarabii. Co ciekawe, mimo 
zainteresowania Żydów z  Imperium Rosyjskiego „Ha-Cofe”, jak wskazują 
wymieniane subskrypcje, gazeta nie publikowała informacji dotyczących 
Rosji. Skupiono się bardziej na wiadomościach z Europy Zachodniej, a także 
na wydarzeniach lokalnych – z  Warszawy. Często publikowano notowania 
giełdy warszawskiej, rozkład warszawskich autobusów, wyniki miejscowej 
loterii czy informacje o ruchu ludności żydowskiej w Warszawie, co świad-
czy o dużym osadzeniu „Ha-Cofe” w rzeczywistości warszawskiej57. Oprócz 
wiadomości z  kraju i  ze świata ważnymi elementami gazety był przegląd 
prasy żydowskiej, głównie z  terenów Europy Wschodniej, telegramy „od 
naszych braci” oraz kolumna przeznaczona na listy od prenumeratorów za-
tytułowana „Pytania i  odpowiedzi prawne”. Rzeczywiście „Ha-Cofe” służył 
swoim czytelnikom radą, nawet prawniczą. Jeden z listów do redakcji został 
wysłany przez uciekiniera z  carskiego wojska, mieszkającego od siedmiu 
lat w  Austrii. Po latach stwierdził on, że żałuje swojej decyzji, ponieważ 
nie może wrócić do kraju, by zobaczyć się ze swoimi bliskimi i znajomymi. 
Zwrócił się więc do redakcji z pytaniem, jaka grozi mu kara, jeśli wróci do 
Imperium Rosyjskiego. 

„Ha-Cofe” był nie tylko czasopismem z  misją, wywierającym ogromny 
wpływ na Żydów w  Europie Wschodniej. Był także przedsiębiorstwem. 
Oprócz subskrypcji gazeta czerpała zyski z  publikowanych na jej łamach 
bardzo licznych reklam oraz nekrologów. Na tego typu ogłoszenia przezna-
czono całą stronę czwartą (ostatnią). Jedno ogłoszenie (reklama bądź nekro-
log) na czwartej stronie kosztowało dziesięć kopiejek, a na pierwszej już aż 
czterdzieści. 

Dziennik cieszył się ogromną popularnością. Już w pierwszym roku na-
kład wynosił 3000 egzemplarzy. Po umowie z czasopismem „Ha-Sziloah”, wy-
dawanym przez wydawnictwo Ahiasaf, nakład „Ha-Cofe” urósł do 10 tysięcy. 
Gazeta szybko prześcignęła w  popularności najważniejsze dotąd dzienniki 
hebrajskojęzyczne – „Ha-Cefirę” i  „Ha-Melic”, które, jak wspomniano, stra-
ciły swoich czytelników na rzecz „Ha-Cofe”. Jednakże mimo znacznych do-
chodów z  subskrypcji i  ogłoszeń, gazeta zaczęła mieć problemy finansowe, 
co doprowadziło do jej szybkiego upadku. Budżet „Ha-Cofe” obciążony był 
niemałymi wydatkami, związanymi z  opłacaniem redaktorów, dziennika-
rzy i pisarzy. „Ha-Cofe” był pierwszą gazetą hebrajskojęzyczną, która wypła-

56 Powtarzająca się reklama „Ha-Cofe” w „Ha-Dor” w 1904 roku. 
57 Tacharut ha-sipur ha-kacar szel ‘Ha-Cofe’..., s. 33. 
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cała honoraria. Za jej przykładem poszły inne czasopisma58. I  tak redaktor 
Ludwipol otrzymywał 150 rubli miesięcznie, a po jego odejściu, nowy redak-
tor – Friedman – pobierał 250 rubli. Każdy artykuł publikowany na łamach 
czasopisma kosztował 100 rubli. W sumie wydatki te wynosiły więcej niż 10 
tysięcy rubli rocznie. Dwudziestego dziewiątego kwietnia 1905 „Ha-Cofe” za-
wiesił działalność, mając w końcowym momencie 8000 subskrybentów. 

Pomimo swojej efemeryczności „Ha-Cofe” wywarł ogromny wpływ na 
Żydów w Europie Wschodniej, a także na inne czasopisma hebrajskojęzycz-
ne, dyktując nowe, wyższe standardy publicystyki żydowskiej w tym języku. 

„Ha-Dor”

W  1901 roku warszawskie wydawnictwo Ahiasaf zdecydowało się wydać 
tygodnik, który byłby bardziej popularny od wychodzącego „Ha-Sziloah”. 
„Ha-Sziloah” od dawna przynosił straty, dlatego wydawnictwo pokładało 
wielkie nadzieje w nowym czasopiśmie, które miało pokryć straty spowodo-
wane przez „Ha-Sziloah”. Redaktorem „Ha-Dor” (hebr.) –‘Pokolenia’ – został 
Dawid Fryszman59, choć oficjalnie był nim drukarz gazety z Krakowa Josef 
Fiszer. Nowemu czasopismu, wymykającemu się spod skrzydeł Ahiasafu, 
sprzeciwiał się Achad Ha-Am, redaktor „Ha-Sziloah”, obawiając się, że obniży 
ono popularność jego gazety60. Aby ograniczyć wydatki, wydawnictwo po-
stanowiło drukować „Ha-Dor” w Krakowie, gdzie nie dość, że ceny były dużo 
niższe niż w Warszawie, to i cenzura była znacznie łagodniejsza. Ostatecznie 
to syjonistyczna gazeta wydawana przez Ahiasaf w jidysz – „Der Jud”, pokry-
wała straty „Ha-Shiloah”, a potem także „Ha-Dor”. Gazeta miała być również 
alternatywą dla hebrajskich czytelników, którzy byli zniechęceni stylem 
„Ha-Shiloah” narzuconym przez Achad Ha-Ama oraz niepotrzebnym skupie-
niem tematyki wyłącznie wokół kwestii żydowskich61.

Fryszman widział w „Ha-Dor” pole dla publikacji hebrajskich oraz kryty-
ki literackiej. Pragnął, by czasopismo reprezentowało wysoki poziom litera-
cki. Stałą kolumną było „Z  literatury prasowej”, której główny element sta-
nowiła ocena czytelnictwa hebrajskiego oraz nowości wydawnicze. W 1904 
roku autor tejże kolumny ubolewał nad stanem czytelnictwa hebrajskiego. 
Wskazał, że w jego rodzinnym mieście cztery najbardziej popularne perio-
dyki hebrajskie („Ha-Zman”, „Ha-Cefira”, „Ha-Melic” i „Ha-Cofe”) rozchodziły 
się w  trzykrotnie mniejszym nakładzie niż dwie gazety w  języku jidysz62. 
W sekcji literackiej „Ha-Dor” publikował prace największych pisarzy żydow-

58 G. Kuc, Chadaszot we-korot ha-jamim..., s. 21. 
59 Dawid Fryszman (1865–1922), tłumacz i publicysta. W latach 1895–1910 mieszkał w Warszawie, gdzie 

pełnił funkcję redaktora „Ha-Boker”. Odnosił się bardzo krytycznie do syjonizmu. Na język hebrajski 
przełożył m.in. Andersena, Byrona i Szekspira. 

60 A. Attia, The Hebrew Periodical „Ha-Shiloah”..., s. 70. 
61 A. Holtzman, „Ha-Dor”, [online] hasło [4 VIII 2010]: YIVO Encyclopedia, http/www.yivoencyclopedia.org/

article.aspx/Dor_Ha- [dostęp: 20 III 2016].
62 Ba-sifrut ha-itit, „Ha-Dor”, 8 marca 1904, s. 9. 
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skich – Mendele Mojchera Sforima, Szolema Alejchema, Chaima Nachmana 
Bialika czy Szaula Czernichowskiego. Gazeta zawierała także sekcję nauko-
wą, w  której umieszczano eseje o  europejskich pisarzach i  filozofach, na 
przykład o Nietzschem czy Baudelairze63. Dodatkowa sekcja była do dyspo-
zycji Fryszmana. Komentował tam najnowsze trendy w  kulturze europej-
skiej, usiłując podnieść życie i  kulturę Żydów do poziomu europejskiego64. 
„Ha-Dor” nie był jednakże tylko czasopismem literacko-naukowym. Na jego 
łamach zajmowano się też bieżącymi problemami społeczności żydowskiej. 
Autorami felietonów i esejów byli także wielcy pisarze i społecznicy – Icchok 
Lejbusz Perec i Hillel Cejtlin. Poruszano tu takie sprawy jak sytuacja Żydów 
w  Europie, debata wokół uboju rytualnego w  Niemczech czy problem roz-
wiązłości seksualnej wśród Żydów. Komentowano również artykuły doty-
czące kwestii żydowskiej publikowane w gazetach polskich. 

„Ha-Dor” okazał się wielką porażką. W  pierwszym półroczu istnienia 
udało mu się zyskać zaledwie 1000 subskrybentów. Z  końcem pierwszego 
roku liczba ta spadła do 800. Oficjalnie zawieszono wówczas wydawanie ga-
zety. W ostatnim numerze z 1901 roku redakcja opublikowała artykuł, w któ-
rym obwiniała samych czytelników o upadek czasopisma65. Wydaje się, że 
przyczyną niskiej poczytności „Ha-Dor” był jego elitarny charakter. Treści 
publikowane na łamach gazety nie były interesujące i przystępne dla żydow-
skich mas. Odbiorcami „Ha-Dor” byli przede wszystkim wykształceni przed-
stawiciele elit66. Na początku 1904 roku wznowiono wydawanie „Ha-Dor”, ale 
udało się opublikować tylko 37 numerów. W październiku tego samego roku 
gazeta została definitywnie zamknięta z  powodów finansowych. Redakcja 
„Ha-Dor” raczej nie planowała zakończenia wydawania czasopisma, na co 
wskazuje opublikowany prospekt na rok 1905. Łudzono się, że niewielka 
liczba subskrybentów spowodowana jest zbyt wysoką ceną czasopisma. 
Ostatnią deską ratunku dla „Ha-Dor” było, jak się zdawało Fryszmanowi, ob-
niżenie dotychczasowej ceny – 8 rubli – o  połowę. „Dowiedzieliśmy się, że 
cena gazety jest zbyt wysoka i większość ludzi [zainteresowanych nabyciem 
czasopisma] nie może sobie pozwolić na jego zakup” – informowała redakcja. 
Co więcej, od następnego roku „Ha-Dor” miał być dwutygodnikiem, co tak-
że w zamierzeniach Fryszmana miało przyczynić się do zwiększenia liczby 
subskrybentów67. Jednak wprowadzone zmiany nie polepszyły sytuacji „Ha-
Dor”, w związku z czym jego twórcy zmuszeni byli zakończyć działalność. 

„Ha-Dor” odegrał znaczną rolę w formowaniu modernistycznej literatury 
hebrajskiej68. Mimo swojej efemeryczności i ekskluzywności, zapisał się on 
jako pierwszy ważny literacki tygodnik hebrajskojęzyczny69. Nie można tak-

63 A. Holtzman, „Ha-Dor”… [online] 
64 Tamże. 
65 A. Attia, The Hebrew Periodical „Ha-Shiloah”..., s. 15. 
66 M. Fuks, „Ha-Dor”, w: Polski słownik judaistyczny, http://www.jhi.pl/psj/Ha-Dor [dostęp: 21 III 2016].
67 „Ha-Dor”, 28 października 1904, s. 1. 
68 M.S. Szwabowicz, Hebrajskie czasopisma literackie Warszawy (1919–1939), w: Studia z dziejów…, s. 154. 
69 A. Holtzman, „Ha-Dor”… [online] 



206

Aleksandra Jakubczak

że zapominać o ważnej roli, jaką pełnił w społeczności żydowskiej w ciągu 
tych paru lat. „Ha-Dor” przejął rolę tracących na znaczeniu w społeczeństwie 
miejskim instytucji gminnych, o czym świadczy na przykład fakt, że na jego 
łamach składano sobie życzenia i informowano o filantropijnej działalności. 

Prasa hebrajska w Warszawie po 1905 roku 

Jak wskazano, rok 1905 zwiastował korzystne zmiany w  sytuacji prasy ży-
dowskiej w Imperium Rosyjskim. Najwięcej zyskała prasa jidysz, której wy-
dawanie było dotąd poddane ciężkim restrykcjom ze strony cenzorów. Nagle 
nastąpił wysyp czasopism jidyszowych, w  samej Warszawie wydawano: 
„Unzer Lebn”, „Der Weg”, „Hajnt”, „Der Moment” czy „Frajtag”.

Po 1905 roku spośród hebrajskich periodyków istniejących już wcześniej 
przetrwała tylko „Ha-Cefira”. Faktem jest, że było to jedyne czasopismo he-
brajskie wychodzące w Warszawie, które utrzymało się na rynku dłużej niż 
trzy lata. „Ha-Cefira”, mimo chwilowych przerw, przetrwała także I  wojnę 
światową i ukazywała się aż do lat trzydziestych XX wieku. 

W  okresie 1905–1914 w  Warszawie wychodziły jeszcze trzy czasopisma 
hebrajskojęzyczne, o  charakterze informacyjnym, a  nie stricte literackim. 
W  lipcu 1906 roku pod redakcją Cwiego Pryłuckiego70 zaczął wychodzić 
dziennik „Ha-Jom” (hebr.) – ‘Dzień’. Podobnie jak inne gazety hebrajskie, „Ha-
Jom” przyjął stanowisko prosyjonistyczne. Gazeta związana była z jidyszo-
wym dziennikiem „Der Weg”, wydawanym w Warszawie w latach 1905–1907 
i  redagowanym także przez Pryłuckiego. Mimo ogromnej popularności 
– „Der Weg” miał aż piętnastotysięczny nakład – gazeta została zamknięta 
z  powodu trudności finansowych71. Zamknięcie bardziej dochodowego cza-
sopisma jidyszowego pociągnęło za sobą zakończenie wydawania „Ha-Jom”. 
Tym samym „Ha-Jom” wychodził zaledwie parę miesięcy. 

W  1907 roku72 w  Warszawie ukazało się kolejne czasopismo hebrajsko-
języczne – „Ha-Kol” (hebr.) – ‘Głos’. Jego redaktorem był I. L. Akerman. „Ha  - 
-Kol” z  założenia miał być tygodnikiem przeznaczonym dla ortodoksyjnej 
publiczności żydowskiej. Pomysłodawcami tej inicjatywy byli chasydz-
ki rabin Abraham Mordechaj Alter73 (z  dynastii Ger) i  jego brat Menachem 

70 Cwi Pryłucki (1862–1942), urodzony w  Warszawie publicysta i  zwolennik syjonistycznego ruchu 
„Chowewej Syjon”. Publikował swoje utwory literackie na łamach czasopism „Ha-Boker-Or”, „Ha-Melic” 
i  „Ha-Cefira”. W  latach 1900–1905 mieszkał w Petersburgu, gdzie przyczynił się do założenia bardzo 
popularnego dziennika jidyszowego „Der Frajnd”. Gdy w 1905 roku wrócił na stałe do Warszawy, podjął 
się redagowania dziennika „Der Weg” i jego bliźniaczej wersji hebrajskiej „Ha-Jom”. 

71 M. Fuks, „Der Weg”, w: Polski słownik judaistyczny, http://www.jhi.pl/psj/Weg_Der [dostęp: 22 III 2016].
72 Rok 1907 podaje Israel Gutman, Toldot Jehudej Warsza: me-reszitam we-ad jamejnu, Michigan 1991, Natan 

Cohen mówi jednak o  latach 1906–1907, co wskazywałoby na to, że wydano więcej niż jeden numer 
czasopisma. 

73 Abraham Mordechaj Alter (1866–1948), czwarty rebe dynastii Ger, autorytet wśród ortodoksyjnej 
społeczności żydowskiej w  Polsce. Był jednym z  założycieli ortodoksyjnej żydowskiej organizacji, 
a także partii politycznej „Agudat Israel”. 
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Mendel74. Nie była to pierwsza gazeta żydowska, której docelową grupą czy-
telników były kręgi ortodoksyjnych Żydów. W 1879 roku we Lwowie wydano 
czasopismo o ortodoksyjnej afiliacji – „Kol Machzikej Ha-Dat”75 (hebr.) – ‘Głos 
kultywujących religię’, a  w  1897 tygodnik pod taką samą nazwą wychodził 
w  Krakowie76. Celem „Ha-Kol” miało być zwalczanie wpływów „Ha-Cefiry”, 
wydawanej w tym okresie przez Nachuma Sokołowa. Trudno powiedzieć, na 
czym miało to polegać. Prawdopodobnie przedstawiciele kręgów ortodok-
syjnych dostrzegali w „Ha-Cefirze” zagrożenie dla przetrwania tradycyjnego 
społeczeństwa żydowskiego. Wiadomo bowiem, że „Ha-Cefira” była bardzo 
popularna wśród młodzieży chasydzkiej, dla której stanowiła okno na świat 
niereligijny, a nawet i nieżydowski. W jesziwach chłopcy byli tak pochłonięci 
lekturą „Ha-Cefiry”, że nie odkładali jej nawet na czas studiowania Talmudu. 
Już po wydaniu pierwszego numeru „Ha-Kol” cenzura zablokowała dalsze 
publikowanie tygodnika77. Niezależnie od tego, jak długo wychodził „Ha -  
-Kol”, jego istnienie musi być odnotowane ze względu na wyjątkowy, bo or-
todoksyjny charakter pisma. „Ha-Kol” utorował drogę dla innych czasopism 
skierowanych do ortodoksyjnej publiczności w Polsce78. 

W 1909 roku przez osiem miesięcy w Warszawie wydawany był tygodnik 
„Ha-Boker”. Była to kolejna próba redakcyjna Dawida Fryszmana – ponow-
nie zakończona porażką. Współredaktorem czasopisma został pisarz i  wy-
dawca Abraham Akawia79. Oficjalnie czasopismo nie było związane z żadną 
ideologią polityczną, o czym prawdopodobnie zadecydował sam Fryszman; 
tym razem nie był zmuszony przez wydawnictwo do nadania swojej gazecie 
prosyjonistycznego tonu. Gazeta wychodziła w każdy wtorek. Uważa się, że 
podobnie jak „Ha-Dor”, redagowany również przez Fryszmana, „Ha-Boker” 
reprezentował bardzo wysoki poziom literacki. Jak podkreśla Israel Gutman, 
„Ha-Boker” wyróżniał się artykułami publicystycznymi i  częścią literacką. 
Współpracowali z nim wielcy żydowscy publicyści i pisarze80. 

74 Menachem Mendel Alter (1877–1942), rabin z dynastii Ger. Aż do I wojny światowej nie pełnił ważnych 
funkcji. Wówczas zaangażowany był w  różne publikacje prasowe (oprócz „Ha-Kol” zainicjował „Dos 
Warszawer Togblat”) mające na celu zwalczanie wpływu „Ha-Cefiry” na żydowską społeczność 
tradycyjną. W  dwudziestoleciu międzywojennym pełnił funkcję głównego rabina w  Pabianicach 
i Kaliszu. Był także aktywnym członkiem „Agudat Israel”. 

75 Więcej na temat tego czasopisma – zob. „Kol Machzikej ha-Dat”, Jewish Historical Press, 
 http://jhpress.nli.org.il/publications/KMD-he.asp [dostęp: 22 III 2016].
76 N. Cohen, Sefer, Sofer we-iton: merkaz ha-tarbut ha-yehudit be-Varshah, 1918–1942, Jeruszalaim 2003,  

s. 178.
77 I. Gutman, Toldot Jehudej Warsza…, s. 77. 
78 Ha-raw Menachem Mendel Alter mi-Pabianic-Kalisz, Zachor, 
 http://zachor.michlalah.edu/manhigim/manhigim_t.asp?num=3&chug=manhigim&color=144B5B 

[dostęp: 22 III 2016].
79 Abraham Akawia (1882–1964), właściwie Arie Lejb Jakubowicz, pisarz i  wydawca. Debiutował na 

łamach „Ha-Dor”. Publikował zarówno po hebrajsku, jak i w jidysz. Wydawał dwutygodnik dla młodzieży 
„Szibolim”, a  w  dwudziestoleciu międzywojennym był wydawcą „Ha-Cefiry” i  „Ha-Jom”. W  latach 
trzydziestych XX wieku wyemigrował do Palestyny. 

80 M. Fuks, „Ha-Boker”, w: Polski słownik judaistyczny, http://www.jhi.pl/psj/Ha-Boker [dostęp 22: III 2016].
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Rola prasy hebrajskiej w społeczności żydowskiej Warszawy

Jak zauważa Scott Ury, gazety żydowskie przejęły rolę pełnioną dotąd przez 
instytucje gminne i liderów społecznych. Prasa stała się łącznikiem między 
poszczególnymi jednostkami, tworząc swego rodzaju społeczność. Na ła-
mach gazet hebrajskich przesyłano życzenia znajomym, na przykład z okazji 
zaręczyn. Chwalono się także działalnością filantropijną przez zapisy o da-
rowiznach na instytucje i  organizacje żydowskie, na przykład na budowę 
Uniwersytetu Hebrajskiego w  Jerozolimie. Najczęściej darowizny przezna-
czano na wspieranie inicjatyw syjonistycznych. Taka funkcja prasy żydow-
skiej przyczyniła się do „fundamentalnych zmian w samej naturze społecz-
ności i poczucia przynależności w Warszawie i w całej Europie Wschodniej”81. 
W  konsekwencji kryzysu gminy żydowskiej warszawscy Żydzi, z  których 
wysoki odsetek stanowili nowo przyjezdni82, poszukiwali zastępczej insty-
tucji społecznej. Wtedy właśnie prasa żydowska stała się medium między 
mieszkańcami Warszawy, którzy, czytając te same pozycje prasowe, mieli 
poczucie przynależności do wspólnoty czytelników tychże gazet83. Co wię-
cej, prasa żydowska, poprzez wywołujące współczucie publikacje o  trud-
nej sytuacji niektórych grup społecznych, stymulowała do aktywności 
dobroczynnej i  zakładania organizacji niosących pomoc ubogim, kobietom 
czy przybyszom84. Na przełomie XIX i  XX wieku powstało w  Warszawie 
bardzo dużo organizacji wzajemnej pomocy, takich jak zainicjowane przez 
Kotika „Achi-ezer” (hebr.) – ‘Bratnia pomoc’ oraz Żydowskie Warszawskie 
Towarzystwo Pomocy Kobiet85. Publikowane na łamach prasy żydowskiej 
historie o  niebezpieczeństwach związanych z  imigracją do Warszawy oraz 
trudnym losie nowo przybyłych w wielkim mieście podsycały tylko przeko-
nanie warszawskich Żydów o tym, że życie w mieście jest niebezpieczne i nie-
moralne. Dzięki oferowanej przez miasto anonimowości pozwalano sobie na 
odejście od żydowskiej tradycji, zachowania uznawane za nieetyczne czy na-
wet na zaangażowanie w działalność kryminalną. Powtarzające się w prasie 
sensacyjne informacje o żydowskich złodziejach, alfonsach i prostytutkach 
wywoływały w żydowskich czytelnikach, a także i samych dziennikarzach, 
poczucie kryzysu żydowskiej społeczności i tradycji86.

81 S. Ury, Barricades and Banners..., s. 75. 
82 Według Scotta Ury’ego w  1897 roku około 50% warszawskich Żydów urodziło się poza Warszawą. 

Tamże, s. 51. 
83 Tamże, s. 50. 
84 Z. Kołodziejska, „Izraelita” (1866–1915)..., s. 209. 
85 S. Ury, In Kotik’s Corner: Urban Culture, Bourgeois Politics and the Struggle for Jewish Civility in Turn of 

the Century Eastern Europe, w: Warsaw. The Jewish Metropolis: Essays in Honor of the 75th Birthday of 
Professor Anthony Polonsky, red. G. Dynner, F. Guesnet, Leiden/Boston 2015, s. 217. 

86 Więcej na temat zaangażowania Żydów w  działalność kryminalną w  świetle prasy żydowskiej zob.:  
M. Kałczewiak, Buenos Aires Seen from Warsaw...; A. Kopciowski, Półświatek przestępczy…;  
A. Jakubczak, „Pogrom alfonsów” w Warszawie w 1905 roku w świetle prasy żydowskiej, „Studia Judaica”, 
2015, t. 18, 2(36), s. 339–357; taż, Jews’ Participation in White Slavery and Prostitution as Depicted  
in Hebrew Press between 1880s.–1914, nieopublikowana praca magisterska, Instytut Hebraistyki, 
Wydział Orientalistyczny, Uniwersytet Warszawski 2016. 
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Prasa żydowska, niezależnie od języka publikacji, kształtowała również 
żydowską politykę. Jak zostało już wielokrotnie podkreślone, wybór języka 
przez Żydów był manifestacją ideologiczną i polityczną. Polskojęzyczne pe-
riodyki żydowskie propagowały ideę integracji w  polskim społeczeństwie, 
hebrajskojęzyczne były zazwyczaj ukierunkowane nacjonalistycznie i syjo-
nistycznie, także jidyszowe często reprezentowały stanowisko nacjonalizmu 
żydowskiego (na przykład warszawskie „Hajnt” i  „Der Weg” były prosyjo-
nistyczne, a  „Der Moment” popierał ideę autonomii narodowej Dubnowa). 
Na łamach gazet żydowskich zachęcano do czynnego wspierania syjonizmu 
przez zbiórki i darowizny na rzecz organizacji, instytucji i inicjatyw syjoni-
stycznych – między innymi szkół hebrajskich, szpitali w Palestynie czy osad-
nictwa w Erec Israel (hebr.) – ‘Ziemi Izraela’.

Oprócz formowania poglądów politycznych mas i elit żydowskich, gazety 
żydowskie, podobnie jak gazety polskie czy inne, kształtowały także opinię 
publiczną. Na łamach czasopism szeroko omawiano problemy społeczne, na 
przykład prześladowania Żydów w  Rosji, antysemityzm, bolączki zuboża-
łych Żydów w  Galicji („bieda galicyjska”) czy przestępczość wśród Żydów. 
Warty przywołania jest przykład handlu żywym towarem, który uprawiany 
był w przeważającej większości przez Żydów z Królestwa Polskiego i Galicji. 
Prasa żydowska, do 1905 roku głównie hebrajska, szeroko omawiała ten 
problem. Publicyści – wśród nich przede wszystkim intelektualiści i rabini 
– usiłowali ograniczyć skalę tego procederu przez odezwy do czytelników. 
Ujawniła się również siła mediów żydowskich. Prasie udało się stworzyć wy-
olbrzymiony obraz zepsucia moralnego wśród Żydów i wywołać „panikę mo-
ralną” w kręgu żydowskich mieszkańców Królestwa Polskiego. Przykład ten 
obrazuje wyraźnie, jak istotną rolę pełniła prasa w życiu Żydów w Europie 
Wschodniej w omawianym okresie, a także to, jak wielką siłę oddziaływania 
miały te publikacje (mimo zazwyczaj ekskluzywnego charakteru). 

Hebrajskie periodyki pełniły jeszcze dodatkową funkcję, która wynikała 
z  wyboru języka hebrajskiego. W  przeciwieństwie do polskiego czy jidysz, 
hebrajski uchodził powszechnie za język martwy. Chociaż nigdy nie prze-
stano publikować rozpraw po hebrajsku, nigdzie nie używano tego języka 
w mowie. Publicyści i pisarze żydowscy piszący na łamach gazet hebrajskich 
bez wątpienia przyczynili się do odrodzenia, a nawet rozwoju języka hebraj-
skiego. Jak zostało wskazane w poprzedniej części tego artykułu, publicysty-
ka Fryszmana czy Sokołowa przyczyniła się do rozwoju, jeśli nie stworzenia, 
formy felietonu hebrajskiego. Gazety hebrajskie stały się także sposobnym 
miejscem do publikowania świeckiej literatury w języku hebrajskim. Poeci 
i  pisarze żydowscy tworzący po hebrajsku, tacy jak Bialik, Czernichowski 
czy Gordon, debiutowali właśnie na łamach hebrajskojęzycznych periody-
ków. Wydaje się, że dla początkujących pisarzy był to najłatwiejszy sposób 
na zaistnienie w literackim świecie. Co więcej, pośród redaktorów czasopism 
hebrajskojęzycznych byli wielcy i  poważani pisarze. Przyjęcie utworu do 
druku było dla początkującego twórcy hebrajskiego powodem do dumy, jako 
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że oznaczało uznanie ze strony redaktorów – pisarzy i krytyków literackich, 
takich jak Fryszman czy Ahad Ha-Am. Tym samym prasa hebrajskojęzyczna 
stawała się medium promującym pisarzy i poetów żydowskich. 

Hebrajskojęzyczna prasa w Warszawie do 1905 roku  
– streszczenie

Artykuł podejmuje próbę scharakteryzowania hebrajskojęzycznej prasy 
wydawanej w Warszawie do 1905 roku. W drugiej połowie XIX wieku stolica 
Królestwa Polskiego stała się bardzo ważnym hebrajskojęzycznym ośrodkiem 
wydawniczym. Mimo ograniczonej liczby potencjalnych czytelników, już od 
początku wieku XIX grupa warszawskich Żydów usiłowała stworzyć hebraj-
skojęzyczny organ prasowy, promujący idee żydowskiego oświecenia – haska-
li. Ich starania doszły do skutku w 1862 roku, kiedy to Chaim Zelig Słonimski 
rozpoczął drukowanie najdłużej istniejącej w Warszawie gazety żydowskiej 
„Ha-Cefiry”. Wkrótce inicjatywę wydawania prasy hebrajskojęzycznej prze-
jęli zwolennicy ruchu syjonistycznego i periodyki hebrajskie stały się plat-
formą dla syjonizmu. Na początku XX wieku w Warszawie wychodziło kilka 
istotnych gazet hebrajskojęzycznych – wspomniana „Ha-Cefira”, „Ha-Cofe”, 
„Ha-Dor” oraz „Ha-Sziloach”. Prasa hebrajska w stolicy Królestwa Polskiego 
nie tylko promowała ideologię syjonistyczną i oświecenie wśród Żydów, lecz 
także znacząco przyczyniła się do odrodzenia i rozwoju języka hebrajskiego. 

Słowa kluczowe: prasa hebrajskojęzyczna, prasa warszawska, Żydzi Warszawy


