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Artyści żydowscy w Białymstoku 
 

 

W XIX w. Białystok był jednym z miast wielonarodowych, diaspora żydowska zaś należała 

do najliczniejszych. Nic więc dziwnego, że w naszym mieście przyszła na świat liczna grupa 

artystów pochodzenia żydowskiego, którzy zyskali sławę w Europie lub Stanach 

Zjednoczonych. Wielu z nich jest dziś zupełnie nieznanych lub niesłusznie zapomnianych 

w swym rodzinnym mieście. Ich prace także nie zachowały się w Białymstoku do naszych 

czasów. 

Do najwybitniejszych w tej grupie należy zupełnie nieznany w rodzinnym mieście malarz 

Max Weber (1881 1961). Pochodził z żydowskiej rodziny zamieszkałej w Białymstoku, jako 

10- latek wyemigrował do Stanów Zjednoczonych. W latach 1899-1900 studiował pod 

kierunkiem Artura Wesleya Dowa w Pratt Institute w Brooklynie. W 1905 r. wyjechał do 

Paryża, gdzie uczył się malarstwa w Académie Julian. Tam zetknął się z malarską awangardą 

tych czasów, m.in. z Picassem i Cèzannem, których dzieła kopiował. Po powrocie z Paryża 

(1908 r.) do Stanów Zjednoczonych stał się jednym z pierwszych propagatorów kubizmu 

w Ameryce. W swej twórczości nawiązywał do założeń fowizmu i kubizmu, z biegiem czasu 

skłaniał się coraz bardziej ku ekspresjonizmowi i abstrakcji, wykorzystywał też motywy 

fantastyczne. Około 1918 r. powrócił do malarstwa figuralnego. Malował wówczas pełne 

liryzmu sceny z życia Żydów, będące reminiscencją lat dziecinnych. 

W Białymstoku przyszedł na świat Oskar (Ozjasz) Rozanecki (1896 – 1943), malarz i grafik 

pochodzenia żydowskiego. Po udanym debiucie w warszawskiej „Zachęcie” w 1919 r., 

w 1923 r. zaprezentował swoje prace w rodzinnym mieście. Zginął w białostockim getcie, jak 

wielu mieszkańców miasta pochodzenia żydowskiego. 

Jednym z najwybitniejszych malarzy pochodzenia żydowskiego, malarzy wywodzących się 

z Białegostoku, był Bencjon Rabinowicz (1905 – 1989). Przyszły malarz i rysownik kształcił 

się w pracowni dziennikarza, malarza i weterana I wojny światowej Mikołaja Wadyjasa, 

gdzie w latach 1922 – 1924 pobierał pierwsze nauki; młody Bencjon tworzył wówczas 

dekoracje teatralne i akwarelowe kompozycje. Pierwszą wystawę swych prac zaprezentował 

w Wilnie i Białymstoku w 1926 r. Dwa lata później wziął udział w wystawie w warszawskiej 

„Zachęcie” i białostockim Salonie Zimowym. W 1929 r. otrzymał stypendium na dalszą 

naukę, co pozwoliło mu wyjechać do Paryża. Pozostał tam już na zawsze. Od 1932 r. 

uczestniczył wielu paryskich wystawach, posługując się pseudonimem „Benn”. W czasie II 

wojny światowej działał w ruchu oporu. Zmarł w Paryżu. Podobnie jak inny zapomniany 

malarz białostocki Nachum Edelman, Bencjon Rabinowicz był członkiem Grupy Plastyków 

Białostockich „Forma – Farba – Faktura”. Należeli do niej ponadto: Michał Duniec, Czesław 

Sadowski i Ichiel Tynowicki. 

Zupełnie dziś nieznany w rodzinnym mieście Molli Chwat (1888 – 1979) studiował 

w akademii petersburskiej. W 1906 r., ponoć za radą sławnego malarza Ili Riepina, wyjechał 

do Paryża; uczył się tu w jednej z tzw. wolnych akademii malarstwa. Lata późniejsze (1910 – 

1918 lub do 1925 r.) spędził w Rosji. Po powrocie do Paryża studiował w Ecole des Beaux 

Arts. Lata wojny spędził w Casablance, potem zaś wrócił do Paryża, gdzie zmarł. 

W białostockiej szkole handlowej uczył się Chaim Jakub Lipszyc (1891 – 1973), słynny 

później rzeźbiarz i malarz. Urodził się w nieodległych Druskiennikach, zrezygnowawszy zaś 

z kariery handlowej podjął naukę w wileńskiej szkole rysunkowej; ukończył ją w 1909 r. i – 

jak wielu z tej generacji – wyjechał do Paryża. Zaprzyjaźnił się tu z Juanem Grisem i Jeanem 

Cocteau. W 1924 r. otrzymał francuskie obywatelstwo. Wtedy też zmienił pisownię nazwiska 

na „Lipchitz”. 

W Białymstoku urodził się także malarz, grafik i projektant tkanin Simon Segal (1898 – 

1969). Najpierw uczył się w szkole politechnicznej w Rosji, ale po wyjeździe do Berlina, 
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gdzie zetknął się z grupą artystów skupionych wokół Włodzimierza Majakowskiego 

i Sergiusza Jesienina zmienił życiowe plany. W 1923 lub 1925 r. znalazł się w Paryżu; 

pracował tu m.in. w fabryce samochodów Citroën, był stylistą u ówczesnego króla mody 

Paula Poireta (to on wyzwolił kobiety z gorsetów, on też, jako pierwszy, upinał tkaniny na 

modelkach, jako że nie umiał szyć). Jako malarz Simon Segal wystawiał swe prace 

w galeriach na całym świecie – w Paryżu, Mediolanie, Hadze, Saõ Paulo, Londynie. 

Po krótkim okresie artystycznej wolności sytuacja w naszym mieście uległa dramatycznej 

zmianie. We wrześniu 1939 r. w zajętym przez wojska radzieckie mieście znalazła się liczna 

grupa artystów, którzy tu szukali schronienia przed nawałą hitlerowską. Wielu z artystów 

było pochodzenia żydowskiego, przybyli do naszego miasta głównie z Warszawy, ale nie 

tylko. W katalogu wystawy prac artystów białostockich, członków Związku Malarzy 

radzieckich Białoruskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej (ekspozycja została otwarta 

w 1941 r. w Brześciu) wymieniono dwudziestu artystów, w tej liczbie Esterę Berenzweig, 

Abrahama Bermana, Tadeusza Bernsztejna, Fanię Gelman, Wolfa Kapłańskiego, 

Izaaka Krzeczanowskiego, Natalię Landau, Helenę Malarewicz, Natana Rozensztejna, 

Oskara Rozaneckiego, Bencjona Rolnickiego, Chaima Tybera, Stanisławę 

Centnerszwerową, Abrahama Friedmana i Tobiasza Habera. Niemal wszyscy to 

przybysze z Warszawy, niemal wszyscy też zginęli w białostockim getcie. Jedną z niewielu 

osób związanych z Białymstokiem była Helena Malarewicz – Krajewska, malarka urodzona 

w nieodległym Tykocinie, późniejsza protagonistka socrealizmu. W tym samym czasie w 

Białymstoku mieszkał też świetny polski malarz pochodzenia żydowskiego Efraim 

Seidenbeutel oraz jego brat Menasze, a także Natan Gutman, rzeźbiarz Zajnwel(t) 

Messner, malarz Juliusz Krajewski (mąż Heleny Malarewicz), malarz Zygmunt Bobowski, i 

zapewne wielu innych, których ani nazwiska ani dzieła nie dotrwały do naszych czasów.  

W Białymstoku ukrywał się inny wybitny malarz Izaak Celnikier, którego obraz Getto 

z 1949 r., został nagrodzony i wzbudził wielkie kontrowersje. Wkrótce potem na fali czystek 

żydowskich artysta opuścił Polskę. Otrzymał stypendium ministra kultury na wyjazd do 

Paryża, skąd nie wrócił. Getto trafiło późnej do Instytutu Yad Vashem, druga wersja obrazu 

do Muzeum Lubuskiego w Gorzowie, gdzie znajduje się kolekcja wielu innych prac z tamtej 

wystawyCelnikier zniknął z polskiej sceny artystycznej, lecz wydarzenia wojenne na trwale 

odcisnęły się w jego twórczości. Jako dziecko był wychowankiem Janusza Korczaka. Po 

wybuchu wojny uciekł z matką do Białegostoku, gdzie poznał malarzy Efraima i Menasze 

Seidenbeutlów (później był świadkiem ich śmierci). Trafił do getta, a po jego likwidacji 

kolejno do obozów Birkenau i Auschwitz. W trakcie ewakuacji obozów Celnikier cudem 

przeżył transporty śmierci do Gliwic, Mauthausen i Sachsenhausen, dalej do Flossenburga i 

Dachau. Wreszcie uratowany przez aliantów trafia do szpitala. Chciał wrócić do Białegostoku 

ale został oskarżony o zdradę i osadzony w obozie sowieckim w Sumperku. Stąd uciekł do 

Pragi. Tu studiował pod kierunkiem Emila Filli. Do Warszawy wrócił dopiero w 1951 roku.  
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