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Pamięć i tęsknota 
Białystok we wspomnieniach i malarstwie Izraela Bekera 

 

 

„Przeznaczeniem aktora jest zapomnienie” – napisał Izrael Beker we wstępie do 

albumu swych obrazów. Nawet jeśli to prawda, że zwykle droga aktora wiedzie od teatralnej 

sceny, wystawionej na widok licznych miłośników teatru, do tych, którzy ze sceny już zeszli, 

do zapomnienia – nie wszystkich to dotyczy. Taki los nie stał się udziałem Bekera-malarza. 

Czy dlatego zaczął malować? Czy dlatego utrwalił na płótnie obraz miasta, którego widok – 

bez cienia przesady! – przez całe życie nosił pod powiekami, a którego już nie ma? 

 Przyszedł na świat w Białymstoku w 1917 r., roku, który na zawsze miał zmienić losy 

świata. „Gdybym się urodził gdzie indziej, pewnie moje życie wyglądałoby inaczej” – pisał 

z rozdzierającą tęsknotą. I zaraz dodawał: „Ja nie jestem z Białegostoku. Jestem 

białostoczaninem. To o wiele więcej”. 

 Losy artystów pochodzenia żydowskiego wywodzących się z Białegostoku, tych 

którzy przyszli na świat w ostatniej dekadzie XIX stulecia i pierwszych dziesięcioleciach 

następnego, są jakimś dramatycznym wymiarze podobne. Udziałem tych, którzy opuścili 

miasto w dzieciństwie czy wczesnej młodości, by osiąść we Francji, Stanach Zjednoczonych, 

Izraelu (albo w jakimkolwiek innym kraju na świecie), stało się twórcze życie; ich prace 

przetrwały. Inni, którzy w mieście nad Białą pozostali – po wybuchu wojny radziecko-

niemieckiej znaleźli się w piekle. Losy Izraela Bekera i w tym wymiarze były odmienne. 

 Aktor, absolwent moskiewskiej akademii teatralnej, wybrał taką drogę życiową 

niejako wbrew woli matki, która sprzeciwiała się planom syna być może dlatego, że jej brat, 

Morgan Guterman, był aktorem. Ojciec Izraela Bekera, kantor wielkiej synagogi, oczekiwał, 

że syn pójdzie w jego ślady. Tak się jednak nie stało. Od najmłodszych lat Izrael lubił 

włóczyć się po białostockich ulicach z cyrkowcami, ulicznymi grajkami i treserami dzikich 

zwierząt, a gdy matka próbowała go utemperować – uciekał do dziadków, do Knyszyna. Całą 

tę drogę przemierzał piechotą; takie ucieczki, jak sam pisał, stały się jego sposobem na życie. 

Kiedy wybuchła II wojna światowa przebywał wraz z teatrem w Lublinie, skąd próbował się 

przedostać do rodziny, do Białegostoku. Udało mu się uciec z pociągu, w którym hitlerowcy 

urządzili zasadzkę na Żydów, ale wkrótce został aresztowany. Wykupiony przez rodzinę 

przedostał się na drugą stronę Bugu. Po kilku latach, już po zakończeniu wojny, równie 

zdecydowanie poddał się impulsowi, który nakazał mu wyjechać z Czerniowiec na Ukrainie 

do Polski. W początkach 1945 r. Izrael Beker znalazł się w Białymstoku, w mieście, które 

przestało istnieć. W miejscu wspaniałego czteropiętrowego „drapacza chmur”, w sercu miasta 

w którym mieszkał, były tylko gruzy. Stąd, ze strychu, oglądał w dzieciństwie morze dachów, 

tu znajdował dziecięce skarby wśród niepotrzebnych przedmiotów wyniesionych z domu. 

Cała jego rodzina zginęła w getcie. Nie chciał tu pozostać. Wyjechał do Niemiec, zamieszkał 

we Frankfurcie i Monachium, kierował teatrem, nakręcił film. Po kilku latach 

ustabilizowanego życia nieopanowany impuls znowu nakazał mu wyjechać, tym razem do 

Palestyny. Pod przybranym nazwiskiem, z fałszywym paszportem, chciał opuścić Europę nie 

zabierając ze sobą nawet wspomnień. Stojąc na pokładzie statku wrzucił do morza klucze od 

monachijskiego mieszkania. Symboliczny gest, którym przeciął swe związki z Europą. 

 Ale nie z Białymstokiem. Miasto dzieciństwa, rodzina, wspomnienia, które zostały 

pod powiekami przyszłego malarza, kazały mu po kilkunastu latach spędzonych w Izraelu, 

sięgnąć po pędzel. Ten aktor, reżyser i scenarzysta, który nigdy nie zajmował się malowaniem 

obrazów, przywołał do życia wszystkich tych, których utracił, którzy byli dla niego ważni i 

znaczący. Pisał o swojej metodzie malarskiej, która jako żywo przypomina pracę Michała 

Anioła. Geniusz rzeźby mawiał, że tworzenie posągu jest niezwykle proste: trzeba wziąć 

bryłę marmuru i odrzucić wszystko, co niepotrzebne. Izrael Beker z pierwotnego chaosu 
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kolorów wyławiał plamy, które przypominały mu postacie czy wydarzenia z jego życia. 

Przyznawał, że najtrudniej mu było namalować swoich bliskich: miał wrażenie, że patrzą na 

niego, malując starał się niemal odwracać głowę. Kiedy malował matkę, bał się namalować 

jej oczy, właśnie dlatego, że patrzyły na niego. To dlatego oczy jego bliskich są w obrazach 

nieostre, nieobecne, „nie patrzą”. 

 Niezwykle szczere, pełne ekspresji i rozdzierającej tęsknoty obrazy Izraela Bekera są 

dziełami niezwykłymi. Ich autorem był aktor, który nie tyle chciał, co musiał powiedzieć coś 

od siebie, z najgłębszych warstw duszy. Efektem tego pragnienia, tej niezwykłej potrzeby 

serca, stał się cykl obrazów o wielkiej sile wyrazu, przepełnionych bólem i dramatyzmem, 

przesyconych potrzebą utrwalenia historii, opowieści o życiu, które stało się jego udziałem. 

Wiele z tych płócien ma w sobie poetykę sennych marzeń, świadomie lub nie odwołują się do 

stylistyki innego wielkiego artysty, światowej sławy malarza Marca Chagalla. Obrazy Bekera 

są opowieścią o życiu nie tylko ich autora, także o życiu tamtego miasta, miasta w którym żył, 

które znał, które kochał jak mało kto. Miasta, które w jakimś transcendentnym wymiarze 

stworzył i uwiecznił w swoich obrazach. 

 Izrael Beker, aktor, reżyser i malarz, a przede wszystkim białostoczanin, zmarł w maju 

2003 r. w Tel Awiwie. Nigdy więcej nie przyjechał do rodzinnego miasta. 

 

*      *      * 

 

Białystok w obrazach Izraela Bekera to przede wszystkim wspomnienie miasta 

dzieciństwa, miasta, które wtedy, gdy je malował, już nie istniało, zniszczone przez kataklizm 

II wojny światowej. Kręte uliczki Chanajek z piętrowymi kamienicami i drewnianymi 

domkami na zawsze zniknęły – tak jak ich mieszkańcy – z miasta. Wspomniane Chanajki, 

Szulchof, jak nazywano Miasto Żydowskie, to jedna z najstarszych dzielnic Białegostoku. 

Dr Mieczysław Orłowicz w przewodniku po województwie białostockim z 1937 r. 

pozostawił taki opis dzielnicy żydowskiej: „Na zachód od parku pałacowego, tj. od ul. 

Wersalskiej, [obecnie Legionowej], a na południe od Rynku i ul. Marszałka Piłsudskiego 

[Lipowej] leży dzielnica żydowska, wśród której leżą: Rybny Rynek i Sienny Rynek. 

Dzielnica ta tworzy, jak w innych miastach polskich, szereg krótkich, brudnych i gwarnych 

uliczek, zapełnionych hałaśliwym tłumem o typach wschodnich. Do osobliwości getta 

białostockiego należą wąskie i długie podwórka, łączące ze sobą uliczki.” 

Klimat i koloryt miejsc, które już nie istnieją znakomicie oddają te obrazy Izraela 

Bekera, których tematem jest rynek – jeden z głównych placów usytuowanych na 

Chanajkach. Rynek Sienny, na którym w czwartki odbywały się największe targi, otaczają 

parterowe, w większości drewniane domy, zza których wyłania się budynek Wielkiej 

Synagogi. Bożnicę charakteryzowała okazała kopuła, mierząca 10 m średnicy, zakończona 

iglicą oraz dwie mniejsze neobizantyjskie kopuły, wieńczące alkierze. Wszystkie kopuły 

pokryte były blachą. Sam budynek, wzniesiony na planie kwadratu, był „na ogół bezstylowy, 

mimo pewnych motywów mauretańskich” [synagoga została spalona przez Niemców 27 

czerwca 1941 r.]. Na piętrze wnętrze rozjaśniały neogotyckie okna; tam też z trzech stron 

ciągnęła się galeria dla kobiet. Bożnicę wzniesiono w latach 1909 – 1913 według projektu 

Samuela J. Rabinowicza. Tuż obok, jak pisał cytowany już Mieczysław Orłowicz 

w przewodniku po województwie białostockim: „Naprzeciw ul. Bożnicznej stoi najstarsza 

synagoga Białegostoku z 1715 r., mieszcząca obecnie dom modlitwy mężczyzn”. Ta bożnica 

została wzniesiona prawdopodobnie w 1711 r. W czasach Jana Klemensa Branickiego 

w północnej części grodu istniała dzielnica zwana Miastem Żydowskim. W pobliżu parkanu 

pałacowego, w okolicach dzisiejszej ulicy Legionowej, znajdował się stary, nieczynny już 

w połowie XVIII w. cmentarz (kirkut). Od 1764 r. czynna była nowa synagoga („wielka”) na 

zapleczu ulicy Suraskiej, a tzw. „mogiłki” usytuowano za Bramą Suraską. 
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Jedną z najstarszych i najbardziej okazałych ulic Chanajek była ulica Suraska. Wokół 

niej wiły się małe uliczki, takie jak Cicha, Gęsia i Ciemna. W przewodniku po mieście i 

okolicy Białegostoku z 1933r . znajdziemy opis tych już nieistniejących miejsc, które 

możemy odnaleźć w obrazach Izraela Bekera: „Idąc na wprost ulicą Surażską [zgodnie 

z ówczesną pisownią] w stronę rynku obserwujemy po obu stronach ulicy długie i kręte 

podwórka, którymi pomiędzy walącymi się chlewkami i ruderami przechodzić można nieraz 

przez kilka posesji. Wszystko to stoi otworem, bez bram nawet, i tworzy smutny widok nędzy 

ludności zamieszkującej getto”. Ten opis Chanajek doskonale oddaje malarstwo innego 

znanego artysty malarza Oskara Rozaneckiego. Chanajki, może dzięki swój brzydocie, ale 

także swoistemu kolorytowi, przypisanemu głównie miasteczkom wschodniej Polski, były 

niezwykle ciekawym, rzec by można – malowniczym miejscem, które chętnie malowali 

artyści związani z Białymstokiem.  

Równie bodaj często malowano białostocki Ratusz, chyba jedną z najbardziej 

charakterystycznych budowli Białegostoku. W malarstwie Izraela Bekara Ratusz staje się 

swoistym symbolem, ale także rodzajem drogowskazu do miejsc, które chcemy w mieście 

rozpoznać. Czasami wieża wyłania się zza drewnianych dachów, czasem też stanowi 

centralne odniesienie do sytuacji, jaką zapamiętał i chciał utrwalić malarz (jak w obrazie 

„Matka i kwiaty”). W cytowanym wcześniej przewodniku po Białymstoku i okolicy czytamy: 

„Oprócz wieży, nie wyróżniającej się specjalnie pięknym stylem, szpetny wygląd nadają 

ratuszowi przyległe do niego z czterech stron sklepy, tzw. „kramy”. Rynek białostocki miał 

spełniać dwie podstawowe funkcje: reprezentacyjną (od strony wschodniej, tj. od kościoła) i 

handlową (od zachodniej). Dominantą rynku i tej części miasta była ratuszowa wieża. 

Otaczały ją cztery parterowe alkierze, połączone parawanowymi ścianami. Ratusz, będący 

ratuszem jedynie z nazwy pełnił funkcję handlową, był zatem szczególnym miejscem, 

utożsamianym nawet po wielu latach nieobecności w rodzinnym z Białymstokiem. 

Dzięki pamięci i twórczości Izraela Bekera możemy zobaczyć to, co odeszło na 

zawsze, to, co decydowało o kolorycie i klimacie miasta, charakterze Białegostoku, miasta 

które dla wielu Białostoczan rozrzuconych po świecie, pozostało takim, jakie możemy je 

oglądać na obrazach Bekera.  
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