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W 1918 roku w Krakowie nakładem Obywatelskiego Komi-
tetu Odbudowy Wsi i Miast ukazała się publikacja pt. Odbu-
dowa polskiego miasteczka. Projekty budynków użyteczności 
publicznej opracowane przez grono architektów polskich 
i wydane pod redakcyą Józefa Pokutyńskiego, gdzie we wstę-
pie czytamy, m.in.: „Pomijać swojską nutę w budownictwie, 
jest to lekceważyć doniosły czynnik wychowawczy, wyrzą-
dzać społeczeństwu ciężką krzywdę narodową. Nie wol-
no zapominać o tem przy odbudowie kraju, zamienionego 
w pustynię przez niszczącą wojnę. Rękami i nogami powin-
niśmy się bronić, by nasza ziemia nie zapełniła się budynka-
mi o wyglądzie nam obcym, nie swojskim, nie polskim; nie 
możemy dopuścić, by z Polski zrobiła się jakaś Parana albo 
Argentyna”1. 

Dla wielu architektów przytoczone słowa stanowiły swo-
iste credo. Należał do nich Henryk Stifelman (ryc. 1). Urodzo-
ny w Odessie w 1870 roku, tam studiował i uzyskał dyplom. 
Przeniósł się do Warszawy w 1897 roku wraz ze Stanisławem 
Weissem, z którym wspólnie wznieśli wiele warszawskich ka-
mienic i pracowali razem, aż do śmierci Weissa w 1917 roku. 
Stifelman zmarł w Warszawie w 1938 roku. Był zasymilowa-
nym Żydem „w starym stylu” – bowiem pod koniec XIX wieku 
żydowska inteligencja w większości już nie dążyła do asymi-
lacji; przyciągał ją syjonizm czy socjalizm. Nie był to jednak 
przypadek Stifelmana.

W czasie I wojny współtworzył Towarzystwo Pomocy Ży-
dom Ofiarom Wojny, szczególnie wspierające bezdomnych 
Żydów ciągnących wówczas z prowincji do Warszawy. Od 
1920 r. był stałym doradcą warszawskiej gminy żydowskiej 
w sprawach budowlanych. Zbudował szereg obiektów dla 
instytucji gminnych, wśród nich w latach 1910–1912 sie-
rociniec (kierowany przez Janusza Korczaka do 1942 roku), 
w latach 1911–1914 Gmach Wychowawczy Warszawskiej 
Gminy Starozakonnych im. Michała Bergsona, a w latach 
1923–1926 dom studentów Żydów (Auxilium Academicum 
Judaicum). Zmodernizował szpital dziecięcy im. Bersohnów 
i Baumanów, a także projektował nagrobki na cmentarz ży-
dowski – łącznie z własnym. W nocie żałobnej zamieszczonej 
w „Głosie Gminy Żydowskiej” możemy przeczytać, że potrafił 
szczęśliwie łączyć piękny styl z nowoczesnymi potrzebami, 

1 Pokutyński (red.) 1918: 7.

a jego budynki stały się ozdobą stolicy. Stwierdzono tam rów-
nież, że wspomniany dom studencki wzniesiony został w sylu 
kazimierzowskim2, co zapewne nawiązywało do Kazimierza 
Dolnego nad Wisłą, niesłychanie popularnego wśród mala-
rzy, także Żydów. Stifelman był bardzo aktywny zawodowo: 
założył Koło Architektów, a także założył i współwydawał 
pismo „Architektura i Budownictwo”. Otrzymał 30 nagród 
w konkursach architektonicznych. Krótko przed śmiercią zna-
lazł się w zarządzie Żydowskiego Towarzystwa Muzycznego. 
Dyskretnie wspierał artystów Żydów. 

2 W.K. 1938.

Eleonora Bergman

Henryk Stifelman  
i synagogi w stylu dworkowym

39–45

Ryc. 1.  Henryk Stifelman (1870–1938). Z nekrologu (źródło: „Głos 
Gminy Żydowskiej”, 1938, 6–7: 156)

Fig. 1.  Henryk Stifelman (1870–1938). From the obituary (source: 
„Głos Gminy Żydowskiej” 1938, 6–7: 156)
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Eleonora Bergman

Od 1900 roku prowadził sekcję architektoniczną w „Prze-
glądzie Technicznym”. W latach 1907–1919 zamieścił tam 
kilkadziesiąt notatek i artykułów. Nie znajdziemy tam jednak 
nawet wzmianki o projektowanych przezeń synagogach ani 
o jakichkolwiek jego związkach z gminą żydowską czy jej za-
rządem – do którego należał. W krótkiej recenzji książki Jana 
Sasa-Zubrzyckiego (uznanego za „maniakalnego szowinistę” 
przez Adama Miłobędzkiego, jednego z najwybitniejszych hi-
storyków architektury polskiej), zatytułowanej Skarb naszej 
architektury, Stifelman napisał: „Ta znakomita nowość naszej 
niezbyt obszernej literatury architektonicznej, gdzie zebra-
ne są żywe i umarłe zabytki rozsiane po ziemiach polskich, 
powinna się znaleźć na półce każdego budowniczego i miło-
śnika naszej sztuki”3. Ten i inne teksty Stifelmana wskazują, 
jak bardzo zależało mu na tym, aby krajobraz polski pozostał 
istotnie i kwintesencjonalnie polski, tak jak to traktowała 
większość jego kolegów z Towarzystwa Opieki nad Zabytkami 
Przeszłości (TOnZP). 

Stifelman był jednym z założycieli tego Towarzystwa, po-
wstałego w Warszawie w roku 1906. Prowadziło ono działal-
ność w całym wciąż podzielonym kraju. W 1915 roku, w cza-
sie wojny, TOnZP zorganizowało wystawę Wieś i miasteczko, 
na której przedstawiono wszystkie typy budowli z całego ob-
szaru Polski przedrozbiorowej: budynki mieszkalne, dwory, 
karczmy, kościoły, cerkwie i około tuzina synagog. W zamyśle 
chodziło o dowód, że cokolwiek wzniesiono pod zaborami 
powstało w wyniku obcych wpływów i przepisów. Wystawa 
zawarła wyniki wcześniejszych studiów budownictwa ludo-
wego, zwłaszcza drewnianego. Album pod tym samym ty-
tułem, obejmujący materiał jeszcze bogatszy, opublikowany 
został rok później. Miał być inspiracją dla twórców, i rzeczy-
wiście tak się stało.

Kilka projektów inspirowanych zarówno wystawą jak 
i albumem znaleźć można we wspomnianej już publikacji 
z 1918 roku (przy czym nie ma tam obiektów sakralnych). 
Pod koniec I wojny światowej większość kraju była zrujnowa-
na, setki miast i wsi, tysiące domów. Tu pojawiło się wyzwa-
nie, ale i szansa dla architektów, aby podzielony kraj zjedno-
czyć także poprzez wprowadzenie nowych, ale równocześnie 
tradycyjnych form, całego ich repertuaru związanego ze 
stylem nazywanym nieraz narodowym, albo symbolicznie – 
dworkowym. Okazał się ten styl przydatny nie tylko dla szkół, 
szpitali i gospód, ale nawet dla stacji kolejowych i ratuszy.  
Miało to być równocześnie narzędzie edukacji. Warto przy 
tym wspomnieć, że przeznaczeniem większości tych obiek-
tów było kształtowanie nowej przestrzeni miasteczek, a więc 
także kontekstu dla małomiasteczkowych synagog. 

Po I wojnie wiele bóżnic w miasteczkach, o ile tylko prze-
trwały, dalej użytkowano, po części z uwagi na ich staro-
dawność, a po części z braku funduszy na nowe, solidniej-
sze budynki. Te dawne bóżnice świadczyły o długotrwałych 
związkach społeczności, które je wzniosły, z miejscem ich 
osiedlenia. Tu trzeba przypomnieć, że synagogi w polskich 
miasteczkach, zwłaszcza te wzniesione w XVII i XVIII wieku, 
wyraźnie różniły się od innych budowli, ale nie wyglądały 

3 St. 1909.

obco, gdyż drewniane bóżnice „pożyczyły” konstrukcję, for-
my i dekoracje z sąsiednich dworów, spichrzów, kościołów, 
itd. Z kolei te murowane „pożyczyły” wysokie attyki z kre-
nelażem z sąsiednich zamków i bram miejskich. Wznoszono 
je z miejscowych materiałów i zapewne często rękami tych 
samych majstrów i robotników cechowych, którzy budowali 
kościoły i ratusze. We wnętrzach bóżnic, zwłaszcza na kre-
sach wschodnich, wspaniale rzeźbione oprawy arki były na 
pewno wzorowane na Carskich Wrotach w sąsiednich cer-
kwiach, a może wykonane przez tych samych snycerzy. Histo-
ryk sztuki Adolf Szyszko-Bohusz tak to podsumował w 1927 
roku: „Dowiedzionem przecież jest, że wspaniałe drewniane 
bożnice nasze z XVII–XVIII w. należą do naszej rodzimej ar-
chitektury, podobnie jak typowy dwór szlachecki lub chata 
kmieca, a częstokroć bardziej nawet, niż przeciętny kościół 
drewniany. Żydowskiem jest w nich tylko to, co z potrzeb ry-
tuału wprost wypływało, to, co ma związek z obrzędem reli-
gijnym i z przyzwyczajeniami, na których wytworzenie wieki 
się złożyły”4. 

Jednak te dawne budowle nie były szeroko znane ani 
docenione przez długi czas nawet w Polsce, chociaż od 
wczesnych lat 1860. w popularnych pismach ilustrowanych 
zaczęły się pojawiać wizerunki bóżnic, w tym drewnianych. 
Dopiero na przełomie XIX i XX wieku Mathias Bersohn, war-
szawski bankier i kolekcjoner, jeden z pierwszych, którzy 
o drewnianych bóżnicach pisali, wyraził życzenie, aby jego 
badania przyczyniły się do ogólnej wiedzy o budownictwie 
drewnianym w Polsce5. W tamtym czasie, kiedy styl maure-
tański w całej niemal Europie uznany został za narodowy styl 
żydowski, Bersohn nie mógł nawet wyobrazić sobie, że jego 
rysunki i opisy mogą stać się także źródłem inspiracji dla przy-
szłych twórców. Właściwie dopiero w okresie międzywojen-
nym historycy sztuki, a w Polsce przede wszystkim Szymon 
Zajczyk, zaczęli systematyczne studia nad synagogami polski-
mi, źródłami inspiracji i rolą przepisów religijnych w aranżacji 
ich wnętrz i wyposażenia, a także formami zewnętrznymi6.

Ale kiedy Stifelman projektował synagogi, te studia do-
piero się zaczynały. Wygląda na to, że pozostał wierny ide-
ałom swojej młodości, dążącym do stworzenia otoczenia 
pięknego i harmonijnego. Jego prace to zapewne reakcja na 
wznoszenie w polskich miastach synagog opartych na wzo-
rach zachodnioeuropejskich, gdzie kłóciły się z lokalnymi tra-
dycjami. Musiały wyglądać szczególnie obco w małych mia-
steczkach, gdzie – jak np. w Piszczacu (ok. 150 km na wschód 
od Warszawy) liczba Żydów nie przekraczała 500, co stanowi-
ło około 1/3 ogółu mieszkańców. Formy mauretańskie i neo-

4 Szyszko-Bohusz 1927: 1.
5 Bersohn 1985, 1900, 1903.
6 Szymon Zajczyk (1900–1944), pisywał także pod pseudonimem „Szy-

za”. Jego studia i artykuły do dzisiaj nie straciły wartości poznawczej. 
W swoim artykule chwalił Szyszko-Bohusza za jego stwierdzenie zawarte 
w przywołanej wyżej publikacji, że przynajmniej niektóre synagogi były 
projektowane i wznoszone przez budowniczych Żydów. Równocześnie 
jednak polemizował z innym stwierdzeniem Szyszko-Bohusza, że 
architektura synagog nie była zakorzeniona w kulturze żydowskiej. Nie 
dane było Zajczykowi zaprezentować i dowieść wniosków, do jakich 
doszedł w wyniku swoich rozległych badań; został zamordowany przez 
Niemców w czerwcu 1944 r.; por. Zajczyk 1928.
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gotyckie trafiały się względnie często, te drugie zwłaszcza na 
obszarach dzisiejszej Białorusi.

Jeden z największych zespołów zabudowy, jaki Stifel-
man zaprojektował i wzniósł w latach 1911–1914 razem ze 
Stanisławem Weissem był wspomniany już Gmach Wycho-
wawczy Warszawskiej Gminy Starozakonnych na Pradze. 
Zespół obejmował żłobek dla 100 dzieci w wieku od 2 do 5 
lat, przedszkole dla 150 dzieci, szkołę dla 550 dziewczynek 
i chłopców, kilka mieszkań dla nauczycieli i biura dla wydziału 
dobroczynności Gminy Żydowskiej. Mieściła się tu również 
jedna z najwększych synagog w tej części miasta. Licznym 
szczytom budynku projektant nadał formy polskiego rene-
sansu czy baroku, spotykane w domach mieszkalnych i spi-
chrzach. Dwa rzędy okien zamkniętych półkoliście, z których 
jeden tylko częściowo się zachował (chociaż zamurowany), 
przypominają renesansowe lub manierystyczne kolumnady 
polskich pałaców.

W 1916 roku Stifelman wzniósł synagogę w Ostrołęce 
(ryc. 2). To był jeden z pierwszych i najznakomitszych przy-
kładów „stylu narodowego”: potrójny dach łamany, niewąt-
pliwie wzorowany był na dawnych synagogach polsko-litew-
skich; być może bezpośrednim źródłem jego inspiracji stała 
się wspomniana wystawa z 1915 roku.

W Mogielnicy, małym miasteczku położonym 50 km na 
południowy zachód od Warszawy, dach drewnianej bóżnicy 
uległ zniszczeniu w czasie I wojny. Ponieważ była to synagoga 
gminna, możemy przyjąć, że Stifelman podjął się odbudowy 
na zlecenie władz miasta lub województwa. Zrealizowano ją 
w 1921 roku. Nie wiemy, czy miał jakąkolwiek dokumenta-
cję fotograficzną lub pomiarową, ale architekt przykrył bu-
dynek nowym dachem łamanym, po prostu typowym dla 
wielu drewnianych synagog (ryc. 3). Zobaczyć go możemy na 
zdjęciu wykonanym kilka lat później przez Szymona Zajczyka, 
może nawet nie zdającego sobie sprawy, że w tym przypadku 
dokumentował rekonstrukcję.

Chociaż nie znamy nazwiska projektanta synagogi w Pu-
stelniku (ryc. 4) na przedmieściu Warszawy, wiemy jednak, 
że projekt pochodzi z 1924 roku i został zrealizowany na 

działce należącej do cegielni, której właściciel był wcześniej 
dostawcą cegieł na budowę wspomnianego Gmachu Wy-
chowawczego. Można zauważyć tyle podobieństw w deko-
racji obydwu budynków, że przypisanie Stifelmanowi autor-
stwa synagogi w Pustelniku jest uprawnione. Warto zwrócić 
uwagę, że jej użytkownikami byli głównie robotnicy cegielni 
i szklarni, dostarczający materiały na warszawskie budowy.

Stifelman był znanym architektem. Nigdy nie pisał o swo-
ich pracach, ale nawet niepublikowane, mogły osiągnąć pe-
wien rozgłos. Być może w okresie międzywojennym architek-
ci nie mający żadnych powiązań ze społecznością żydowską, 
po prostu realizujący zlecenia administracji, traktowali je 

Ryc. 4.  Projekt synagogi, Pustelnik (1924) (źródło: AAN, MSW, DT-B, DT 
sygn. 3146)

Fig. 4.  Design for a synagogue, Pustelnik (1924) (source: AAN, MSW, 
DT-B, DT file. 3146)

Ryc. 2.  Synagoga w Ostrołęce (fot. A. Kacyzne, 1916) za: Abramowicz 
red. 1947)

Fig. 2.  Synagogue in Ostrołęka (photo by A. Kacyzne, 1916) (after: 
Abramowicz ed. 1947)

Ryc. 3.  Odbudowa synagogi w Mogielnicy (proj. H. Stifelman, 1921) 
(źródło: AAN, MSW, DT-B, DT sygn. 2988)

Fig. 3.  Restoration of the synagogue at Mogielnica (designed by 
H. Stifelman, 1921) (source: AAN, MSW, DT-B, DT, file 2988)
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jako swego rodzaju wzorce. O większości tych projektantów 
nic nie wiemy. Stifelman dowiódł, że nowa synagoga nie musi 
wyglądać obco, że wpisuje się dobrze w zastaną przestrzeń 
w ten sam sposób, jak ratusze, mosty, domy mieszkalne czy 
szkoły, tworzone przy użyciu tego samego języka architekto-
nicznego. Wśród ponad 50 projektów synagog zachowanych 
w zbiorach Archiwum Akt Nowych w Warszawie, w zespole 
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, sporo należy do typu, 
o którym tu mówimy. 

Projekt z 1927 roku synagogi w Bielsku Podlaskim to je-
den z najciekawszych przykładów twórczego połączenia wie-
lu detali znanych ze starych synagog z tego regionu z elemen-
tami sztuki ludowej. To także jeden z rzadkich przypadków, 
kiedy nową synagogę wznoszono z drewna, wprowadzając 
najbardziej tradycyjne elementy: dach łamany, w tym przy-
padku mansardowy, bardziej „XVIII-wieczny”, zapewne kryty 
gontem. Ganek wejściowy i galeria powyżej mogły równie 
dobrze nawiązywać do domów mieszkalnych czy karczem. 
Narożne alkierze były najbardziej charakterystyczne dla tzw. 
grodzieńsko-białostockiej grupy drewnianych bóżnic7. Ale 
warto przy tym zauważyć, że wnętrze nie odbijało symetrii 
zewnętrznej – to się dawniej nie mogło zdarzyć.

7 Termin ten jest używany na określenie grupy synagog, jakie istniały na 
obszarze obecnego pogranicza Polski, Litwy i Białorusi. Budowle te od 
strony zachodniej miały narożne alkierze, i często ganek przed głównym 
wejściem dla mężczyzn; z upływem czasu, te trzy dobudówki bywały zwy-
kle ścianą zewnętrzną, za którą w ten sposób powstawał przedsionek. 
Nad główną salą modlitwy wznosił się dach namiotowy lub kalenicowy 
dwukrotnie łamany, i oddzielne łamane dachy namiotowe nad alkierza-
mi. We wnętrzu miały one zazwyczaj wspaniale dekorowaną oprawę arki 
(aron ha-kodesz), kontrastującą ze ścianami na ogół całkowicie pozba-
wionymi dekoracji malarskich. 

Projekt dachu synagogi w Bełżycach (ok. 25 km na połu-
dniowy zachód od Lublina) narysował technik W. Różański 
w 1926 i uzyskał akceptację władz w 1928 roku (ryc. 5). Bu-
dynek był XIX-wieczny, spłonął częściowo w czasie I wojny. 
Nowy dach otrzymał potrójny łamany szczyt, z uproszczony-
mi renesansowymi wolutami i wydatnym gzymsem. To już 
wystarczyło, aby stał się swojski i podobny do wielu nowych 
szkół, poczt, ratuszy i innych synagog.

Synagogę w Wilnie przy ul. Subocz, prowadzącej na 
cmentarz na Rossie, zaprojektował A. Dubowik w 1927 roku 
(ryc. 6). Zaopatrzył swój budynek w tradycyjny dach łamany, 
dodał też przyporę narożną, tak dobrze znaną z wielu muro-
wanych budowli XVII–XVIII-wiecznych i tak często stosowaną 
w projektach z 1918 roku. Zachodnia elewacja stanowiła in-
terpretację typowej synagogi grupy grodzieńsko-białostoc-
kiej. Budynek miał wygląd swojski i malowniczy, niestety, 
nigdy nie został wzniesiony.

Synagogę na warszawskiej Woli zaprojektował w 1924 
roku Kazimierz Gadomski. Był doświadczonym architektem. 
Udało mu się osiągnąć efekt monumentalności niewielkiego 
obiektu, zwłaszcza widzianego od strony dojazdu z centrum 
miasta. W rzeczywistości budynek mieścił nie więcej niż 200 
osób. Został przybrany w kostium neobarokowy, przywołują-
cy na myśl saską architekturę pałacową z pierwszej połowy 
XVIII wieku, z jej charakterystycznym dachem mansardo-
wym. Nawiązania do architektury baroku zarówno wczesne-
go jak i późnego były popularne w latach 1930., także w ra-
mach repertuaru „stylu narodowego”.

Możemy do tego dodać tylko dwa zachowane budynki 
synagog – zachowane oczywiście tylko w formach zewnętrz-
nych, poza tym ogólnie przekształcone w związku z ich nową 
funkcją. Dawną synagogę w Szydłowcu niedaleko Radomia 
wznieśli zapewne właściciele miejscowej garbarni dla jej pra-

Ryc. 5.  Projekt synagogi, Bełżyce (1926–1928) (źródło: AAN, MSW, DT-
B, DT sygn. 2369)

Fig. 5.  Design for a synagogue, Bełżyce (1926–1928) (źródło: AAN, 
MSW, DT-B, DT sygn. 2369)

Ryc. 6.  Projekt synagogi, Wilno (proj. A. Dubowik, 1927) (źródło: AAN, 
MSW, DT-B, DT sygn. 3826)

Fig. 6.  Design for a synagogue, Vilnius (designed by A. Dubowik, 1927) 
(source: AAN, MSW, DT-B, DT sygn. 3826)
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cowników i ich rodzin. Po 1945 roku wnętrze przekształcono 
kompletnie w salę widowiskową (ryc. 7). Drugi z tych budyn-
ków powstał w 1933 roku w Śniadowie (20 km na południo-
wy zachód od Łomży). Nie znamy nazwiska projektanta, ale 
wiemy, że wykonał go cieśla Jan Wojs z niedalekiej wsi Duch-
ny Nowe. Budynek zastąpił piękną XVIII-wieczną drewnianą 
bóżnicę z 1764 roku, spaloną w w czasie I wojny światowej 
w 1915 roku. W 1946 roku budynek ten został przeniesiony 
do Szumowa, 17 km na północ, gdzie od tego czasu służy lo-
kalnej parafii, podzielony we wnętrzu na sale katechetyczne 
i mieszkanie wikarego. Wydaje się, że to jeden z ostatnich 
obiektów wzniesionych w duchu Wsi i miasteczka, a na pew-
no jedyny zachowany wśród drewnianych (ryc. 8).

Na zakończenie jeszcze kilka słów o stylu dworkowym, 
zaczynając od tego, że dworek – skromny barokowo-klasy-
cystyczny parterowy budynek, czasem z alkierzami, zawsze 
z dwu- lub czterokolumnowym portykiem, przekryty wysokim 
łamanym dachem krakowskim albo mansardowym – stał się 
pod koniec XIX wieku centralnym obiektem zainteresowania 
patriotycznej inteligencji polskiej, symbolem tradycji i związ-
ku z polskim krajobrazem, ideałem architektury narodo-
wej. Według Marty Leśniakowskiej: „Styl dworkowy spełniał 
wszystkie postulaty solidaryzmu społecznego i narodowego. 
Adresowany do różnych warstw społecznych, dawał poczu-
cie tożsamości i osadzenia, kompensując psychiczne potrze-
by dowartościowania ludziom o różnym statusie społecznym 
i zawodowym: pochodzącej ze szlachty inteligencji, bo na-
wiązywał do ich tradycji; grupom i warstwom pochodzenia 
chłopskiego, bo nobilitował ich chłopskość do rangi ważnego 
w narodzie obszaru kulturotwórczego; ludziom »nowym«, bo 
mogli swobodnie odwołać się do obu tych warstw; mniejszo-
ściom narodowym, zwłaszcza Żydom, bo uważano, iż dwór 
oddziałał na architekturę bóżnic; okcydentalistom, bo dawał 
poczucie więzi z kulturą Zachodu jako polski odpowiednik an-
gielskich czy niemieckich teorii nowoczesnego domu; zwolen-
nikom tradycji, bo realizował ich tęsknoty narodowościowe, 
a nawet, w skrajnych przypadkach, szowinistyczne”8.

8  Leśniakowska 1996: 60, 62.

Ryc. 7.  Budynek dawnej synagogi prywatnej, Szydłowiec (fot. 
E. Bergman, 1997)

Fig. 7.  Building of a former private synagogue, Szydłowiec (photo by 
E. Bergman, 1997)

Ryc. 8.  Budynek dawnej synagogi ze Śniadowa, obecnie w Szumowie 
(pomiar architektoniczny E. Bergman, E. Witwicka i M. Witwicki, 
1986)

Fig. 8.  Former synagogue building from Śniadowo, now at Szumowo 
(measured drawing by E. Bergman, E. Witwicka and M. Witwicki, 
1986)

Ryc. 9.  Grób Henryka Stifelmana na cmentarzu żydowskim 
w Warszawie; inskrypcja na zwieńczeniu: „Najpiękniejszą 
koroną jest korona dobrego imienia” – reprodukcja w zbiorach 
Żydowskiego Instytutu Historycznego (fot. J. Jagielski, 2005) 

Fig. 9.  Grave of Henryk Stifelman at the Jewish cemetery in Warsaw; 
inscription on the gravestone: „The most beautiful crown is 
a crown of good name” – copy in the collection of the Jewish 
Historical Institute (photo by J. Jagielski, 2005)
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Styl ten powstawał stopniowo. Prace dokumentacyjne, 
początkowo zwane „archeologią narodową”, podjęto w Kró-
lestwie Polskim w latach 1840–1850, zresztą podobnie jak 
w Czechach, na Węgrzech, w Rumunii czy Danii, w duchu ro-
mantyzmu i XVIII-wiecznych koncepcji narodu (później roz-
wijających się w nacjonalizmy). W późnych latach 1850. po-
wstało Grono Konserwatorów Galicji Zachodniej. Opracowali 
oni wytyczne do prac dokumentacyjnych, prawdopodobnie 
oparte na wcześniejszych doświadczeniach skandynawskich. 
Działali do końca XIX wieku. Istniały też inne regionalne or-
ganizacje grupujące etnografów, historyków sztuki, archi-
tektów i innych przedstawicieli inteligencji, którym na sercu 
leżało pielęgnowanie pamięci o wspólnej przedrozbiorowej 
przeszłości. Polscy historycy, historycy sztuki i konserwatorzy 
zabytków starali się wydobyć ogólnie zrozumiałe symbole 
przeszłości, nieraz zresztą idealizowanej. Miało to dwa głów-
ne cele: dokumentować i chronić obiekty ważne dla zacho-
wania tożsamości narodowej, a także zachęcić architektów 

i ich klientów do stosowania „stylu narodowego” w nowych 
budowlach, niezależnie od funkcji, jaką miały pełnić.

Mam nadzieję, że udało mi się tutaj przedstawić, czy 
może tylko przybliżyć typ budynku niemal nieznany, w jakimś 
sensie symboliczny, a co najmniej rzadko omawiany w kom-
pendiach zajmujących się architekturą synagog, czy to w li-
teraturze na temat modernizmu, czy na temat architektury 
polskiej dwudziestolecia międzywojennego. Zasięg zjawiska 
ilustrowanego m.in. przez te budynki ograniczał się do ziem 
polskich, a czas występowania był dość krótki, od około 1910 
roku do wczesnych lat 1930. I teraz do czytelnika należy od-
powiedź, czy budynki wznoszone przez Stifelmana są „na-
sze” czy też „obce” z uwagi na na jego pochodzenie i wyzna-
nie (ryc. 9), a prezentowane synagogi są „nasze” czy muszą 
pozostać „obce” z uwagi na rytuał, któremu służyły. Zresztą, 
większość z nich – poza dwiema ostatnimi – nie dotrwała do 
naszych czasów, więc czy warto je przywracać polskiej histo-
rii architektury?
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The background of the article is the idea of the built envi-
ronment as a vehicle of making the local townscape homely 
and traditional. This idea was promoted by a group of archi-
tects during and after the World War One, insisting on the 
use of the “national style” called often the “manor house 
style.” One of the architects was Henryk Stifelman, a prolific 
designer, involved in various ways in activities of the Jewish 
Community in Warsaw he was the member of. His designs 
for synagogues, and those of some other architects espe-

cially in 1920s and early 1930s, fully fitted in the presented 
ideas. The concluding rhetorical question is, referring to the 
conference subject, do these buildings (of which only two 
are preserved) should be considered “ours” because of their 
style, or “foreign” because of their original users and their 
designer being Jewish.

Translated by Eleonora Bergman

Eleonora Bergman

Henryk Stifelman  
and the manor house style synagogues

Summary
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