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Wstęp

Oddajemy w Państwa ręce publikację „Od Bet Tahary do Domu Men-
delsohna. Projekt Ericha Mendelsohna w rodzinnym Olsztynie”, przygo-
towaną przez Borussię we współpracy z Wydziałem Kultury i Ochrony 
Zabytków Urzędu Miasta Olsztyna. 

To pierwsza tego typu monografia olsztyńskiego obiektu, ukazująca 
historię jego powstania i przybliżająca związki architekta z rodzinnym 
miastem i regionem.

Projekt Bet Tahary (z hebr. dom oczyszczeń), wykonany w roku 1913 
na zlecenie tutejszej gminy żydowskiej, był pierwszą realizacją Ericha 
Mendelsohna i zapowiedzią wielkiego talentu i światowej sławy, która 
stała się jego udziałem.

Publikacja opowiada także o procesie jego ratowania i przywracania 
pamięci o architekcie, w który zaangażowało się środowisko olsztyńskiej 

„Borussii”. Od 2013 roku ten niezwykły obiekt zyskał nową funkcję i jako 
Dom Mendelsohna zaczął żyć nowym życiem.

Zapraszamy do poznania historii dawnej Bet Tahary i odwiedzenia 
tego niecodziennego miejsca na mapie kulturalnej Olsztyna.

Zespół redakcyjny
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Ślady Ericha Mendelsohna 
w Prusach Wschodnich

Ruth Leiserowitz

W mieście narodzin Ericha Mendelsohna nie trzeba rozwodzić się przesad-
nie nad pochodzeniem tego znanego architekta. Urodził się w 1887 roku, 
jego matka była modystką, a ojciec kupcem. Erich Mendelsohn już w mło-
dości opuścił Prusy Wschodnie, najpierw – aby zdobywać wykształcenie 
kupieckie w Berlinie, następnie zaś – by studiować w Monachium. Od 
tego czasu już nigdy nie osiadł na dłużej w Prusach Wschodnich, choć 
wielokrotnie, co łatwo udowodnić, wracał do Olsztyna i odwiedzał inne 
miejscowości prowincji. W swoim tekście chciałabym przeanalizować 
trzy dotychczas nieomawiane kwestie. Po pierwsze, czy Mendelsohn po 
wyjeździe z Olsztyna i zakończeniu tutejszych projektów budowlanych 
utrzymywał kontakty z prowincją wschodniopruską poprzez prywatne 
wizyty u rodziny. Po drugie, jakie pozostałości po dziełach Ericha Mendel-
sohna można jeszcze odnaleźć na terenie dawnych Prus Wschodnich. Po 
trzecie, w jakim stopniu inspirował się on wschodniopruskim krajobrazem, 
tutejszymi znajomościami i przyjaźniami. Ponadto pokrótce wyjaśnię, 
w jaki sposób można zrekonstruować ślady twórczości Mendelsohna. 

Związki Mendelsohna z Prusami Wschodnimi

Młody student architektury przyjeżdżał do Olsztyna regularnie na święta. 
Podczas jednego z takich pobytów wybrał się do Królewca, gdzie wraz 
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z przyjacielem Georgiem Cohnem1 spotkał siostry Ellenę i Luise Maas. 
Obie kobiety, podobnie jak trzecia siostra – Iska mieszkały wspólnie 
z owdowiałą matką Rosą w reprezentacyjnej willi w centrum Królewca, 
należącej do babki – Zerliny Magnus (z domu Bernburg). Rodzina Maasów 
miała wśród królewieckich Żydów wielu przyjaciół. Zaliczali się do nich 
bracia Heymannowie, a wśród nich poeta Walther Heymann, później-
szy kompozytor Hans-Werner Heymann oraz pozostali bracia. Walther 
Heymann utrzymywał kontakty z twórcami związanymi z kolonią arty-
styczną w Nidzie (Niddener Künstlerkolonie), przede wszystkim z Maxem 
Pechsteinem, który namalował portret młodej Luise Maas.

Dziadek Samuel Magnus był właścicielem dobrze prosperującej 
firmy zajmującej się handlem herbatą, posiadającej zagraniczne oddziały 
w Kopenhadze i Londynie. W XIX wieku Królewiec był głównym kontynen-
talnym punktem przeładunkowym w handlu herbatą na międzynarodową 
skalę. Samuel Magnus, urodzony w Ełku (wówczas Lyck) przybył do Kró-
lewca jako młody kupiec i z czasem stał się jednym z najbardziej wpływo-
wych żydowskich obywateli miasta. W latach 1883-1907 był członkiem 
królewieckiej rady miejskiej, a od roku 1899 aż do swojej śmierci w 1908 
pełnił funkcję przewodniczącego gminy żydowskiej. Ponadto roztaczał 
mecenat nad królewieckimi artystami. W 1901 roku sfinansował budowę 
żydowskiego sierocińca. Jego wnuczka Luise dorastała zatem w dostatku, 
otoczona opieką, w domu otwartym, nieograniczającym horyzontów 
li tylko do wschodniopruskiej prowincji. Gdy Erich Mendelsohn i Luise 
Maas spotkali się, on miał 23 lata, ona zaś zaledwie 16. Młody architekt 
zakochał się od pierwszego wejrzenia i wyjednał u matki Luise pozwolenie 
na korespondowanie z nieletnią córką. Tak rozpoczęła się intensywna 
wymiana listów, kontynuowana w chwilach ich rozstania aż do śmierci 
Ericha. Luise, która początkowo uczęszczała do klasy wiolonczeli Maksa 
Brodego w Królewcu, kontynuowała naukę w Londynie, Lipsku i Berlinie. 
Młoda para pobrała się w październiku 1915 roku, a w maju 1916 przyszła 

 1 Dr Georg Sally Cohn, ur. 19 listopada 1884 w Królewcu, był lekarzem asystentem 
w czasie pierwszej wojny światowej, przede wszystkim w Belgii i Francji. 
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na świat ich jedyna córka Maria Luise Esther. Po wielu podróżach od-
bytych w czasie studiów, Królewiec wydawał się Luise zbyt ciasny. Już 
wiosną 1914 roku pisała do Ericha „W tym prowincjonalnym mieście jest 
nieznośnie – u drogich krewnych. Jutro wyjeżdżamy […]. Smutne, jak tu 
wszystko usnęło, zastygło”2.

Erich i Luise prowadzili korespondencję także w czasie pierwszej 
wojny światowej. W trakcie rosyjskiej ofensywy i bitwy pod Tannen-
bergiem Luise przebywała w Dreźnie. 29 sierpnia 1914 roku pisała do 
Ericha: „Właśnie [przeczytałam] dodatek o naszym zwycięstwie w Pru-
sach Wschodnich koło Ortelsburga”3. Niewielka poprawka w warstwie 
retorycznej listu może oznaczać, że Luise zaczęła się identyfikować ze 
zwycięstwem Rzeszy Niemieckiej, jest interesująca i otwiera pole do 
dyskusji. Czy było to jej indywidualne odczucie, czy po prostu czuła się 
zobowiązana wobec narzeczonego, który podczas wojny walczył na 
froncie jako żołnierz?

Po zakończeniu wojny Niemcy podpisały w czerwcu 1919 roku trak-
tat wersalski, który przewidywał m.in. przeprowadzenie plebiscytów 
na spornych terenach. Jeden z nich miał się odbyć w Olsztynie. Nie-
miecki rząd próbował opóźnić podpisanie traktatu. Erich pisał 18 czerwca 
1919 roku do swojej żony, która przebywała akurat u teścia w Olsztynie: 
„Co do aktualnej sytuacji, uważam, że w przypadku niepodpisania trak-
tatu pokojowego, do czego ta socjalistyczna liga patriotów jest zdolna, 
będziesz musiała bardzo szybko podjąć odpowiednie decyzje. Polacy nie 
będą czekać”4. Nastroje w Prusach Wschodnich były bardzo niespokojne. 
11 lipca 1920 roku obywatele uprawnieni do głosowania (tzn. miesz-
kańcy obszaru Warmii, Mazur i Powiśla, którzy ukończyli dwadzieścia lat) 
mieli zdecydować o politycznej przynależności prowincji. Prawo głosu 
mieli także urodzeni w Prusach Wschodnich przed 1 stycznia 1905 roku. 

 2 Luise Maas, 24 marca 1914, http://ema.smb.museum (23 listopada 2016).
 3 Luise Maas, 29 sierpnia 1914, http://ema.smb.museum (23 listopada 2016).
 4 List Ericha Mendelsohna do Luise Maas z 18 czerwca 1919, http://ema.smb.museum 

(23 listopada 2016).
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W Rzeszy zaczęto organizować tzw. pociągi referendalne, przywożące 
Niemców do Prus Wschodnich na głosowanie. Także Erich Mendelsohn 
przyjechał do Olsztyna. Logistyczny aspekt jego podróży był wielokrot-
nie poruszany w listach małżonków, natomiast polityczna konieczność 
stanowiła najwidoczniej „oczywistą oczywistość”.

Mendelsohn już od kilku lat mieszkał w wielkim mieście i odczu-
wał wyraźny dystans do prowincji. W maju 1924 roku podczas podróży 
kolejowej do Tylży (dzisiejszy Sowietsk) zapisał znamienną uwagę: „To 
małe miasto za oknem przewija się niczym film sprzed dwudziestu lat, 
wygląda to co najmniej zabawnie, to toczenie się wstecz”5. Równocześnie 
pojawia się refleksja nad rodzinnymi stronami i jego stosunkiem do nich. 
Przed podróżą przez Olsztyn i Insterburg (dzisiejszy Czerniachowsk) do 
Tylży zapisał: „Wszystko tutaj znajduje się w zalążku, ale widok dziewi-
czych pagórkowatych pól, lasów i jezior – ostatecznie zachęcający! […] 
nostalgiczny jedynie w miastach, których – wydaje się – byliśmy kiedyś 
częścią. Chociażby dziecięco nieświadomi. Ale kraj jest w stanie zapewnić 
ochronę i hermetyzację. Zamki i farmy!”. Można zauważyć z jednej strony 
duży dystans emocjonalny do regionu, z drugiej jednak nie było mu obce 
ówczesne określenie Prus Wschodnich jako pogranicza.

Mimo wszystko Mendelsohn wspierał również niektóre przedsię-
wzięcia w Prusach Wschodnich, np. budowę pomnika poległych członków 
kolonii artystycznej w Nidzie6. W Berlinie małżeństwo Mendelsohnów 
utrzymywało liczne zawodowe i prywatne kontakty z przyjaciółmi i zna-
jomymi z czasów młodości spędzonej w Prusach Wschodnich. Należał 
do nich asystent w biurze architektonicznym Charles du Vinage, przyja-
ciel z lat szkolnych w Olsztynie, oraz bracia Heymannowie, dla których 
Erich realizował różne zlecenia budowlane. Znajomość z Heymannami 

 5 List Erich Mendelsohna do Luise Maas z 8 maja 1924, http://ema.smb.museum 
(23 listopada 2016).

 6 Wycinek z gazety z 1922 roku. [Ein Denkmal für Walther Heymann]; Erich Mendel-
sohn, 12 sierpnia 1922, http://ema.smb.museum (23 listopada 2016).
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przetrwała aż do czasów emigracji do Stanów Zjednoczonych Ameryki 
Północnej. 

Miejsca i projekty Mendelsohna

Chciałabym poświęcić kilka słów działalności zawodowej Mendelsohna, 
jego projektom architektonicznym i budowlom. W przypadku Prus 
Wschodnich znajdowały się one w trzech miastach: Olsztynie, Tylży 
i Królewcu. 

a. Olsztyn

W 1911 roku, studiując jeszcze na monachijskiej politechnice, Mendelsohn 
rozpoczął realizację projektu w Olsztynie. Jako architekt nie był ostatecz-
nie zadowolony z efektów swojej pracy. Liczył jednak przede wszystkim 
na to, że dzięki zleceniu zdobędzie potrzebne doświadczenie i lepiej pozna 
praktyczne problemy związane z budownictwem. Wielokrotnie wspomi-
nał o tym w listach do Luise. 12 kwietnia 1913 roku zauważył, że budynek 
przy cmentarzu „już teraz ma wielu przeciwników – ach, to małostkowe 
drobnomieszczaństwo”7. Następnie 24 lipca 1913 roku pisze: „Dni tutaj 
są dla mnie katorgą. Wszystko tutaj jest małe i nędzne, i nawet mój pro-
jekt, dom przedpogrzebowy, już nie sprawia mi radości, gdyż dawno już 
przebrzmiał, a jego wykończenie idzie tak wolno”8. Z tych słów przebija 
niecierpliwość, natłok myśli i niepohamowany temperament świeżo 
upieczonego architekta. I dalej: „Nic się tutaj nie zazębia. Tego, czego 
jedni chcą, inni nie zauważają, i tym samym każdy działa sam dla siebie, 
to nie do wytrzymania. Gdzie są ręce do pracy, trzeba je wykorzystać. 
To zadowolenie, ta nonszalancka pycha, która wszystkich charakteryzuje, 
jest przytłaczająca. A jeśli czegoś nie chcą, od razu to wykrzykują”9. 
W ostatnim zdaniu autor listu ma na myśli swoich współpracowników, 

 7 Erich Mendelsohn, 12 kwietnia 1913, http://ema.smb.museum (23 listopada 2016).
 8 Erich Mendelsohn, 24 lipca 1913, http://ema.smb.museum (23 listopada 2016).
 9 Tamże.
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którzy krytykują wszystko, co jest nie po ich myśli, a ich uwagi są mało 
konstruktywne. Podsumowuje: „Na takim fundamencie powstało to 
miasto, które kiedyś było moim domem, a teraz czekam tylko na moment, 
kiedy się stąd uwolnię”10. Kilka dni później, 12 sierpnia, pisze: „Czas tutaj 
był przerażającym snem. Sama budowla, która teraz po dwóch latach 
od powstania projektu powinna być ledwie wspomnieniem. […] Jednak 
tak koniecznym, aby zdobyć wiedzę, którą daje tylko praktyka”11. Tym 
samym Mendelsohn zamknął w swoim życiu rozdział związany z Olszty-
nem. Wprawdzie w późniejszym okresie ojciec prosił go o wybudowanie 
mu nowego domu w centrum miasta, ale złożony do zatwierdzenia pro-
jekt Mendelsohna nie otrzymał zgody. Pisze o tym w maju 1924 roku: 

„Inspektor budownictwa jest volkistowskim architektem. Życzy sobie 
dachu w stylu miejscowym, przez co należy rozumieć, że dach płaski to 
dach orientalny. Nakłoniłem go do nazwania rzeczy po imieniu i zmu-
siłem do wyznań w obecności nadburmistrza. Zawiodła nawet moja 
wytrwałość. Nie będę jednak tego robił, gdyż ten dom nie potrzebuje 
strychu i nie buduję poddaszy. Podanie zostało odrzucone”12. Trzeba 
uściślić, że w ówczesnym dyskursie pod słowem „orientalny” rozumiano 
zawsze „żydowski”, a szczególnie w Prusach Wschodnich, stanowiących 
region pograniczny, starano się szerzyć nacjonalizm, którego jednym 
z przejawów była wówczas także antynowoczesność. To właśnie wtedy 
Mendelsohn ostatecznie zerwał związki ze swoim rodzinnym miastem.

b. Tylża

Na początku lat dwudziestych gmina żydowska w Tylży postanowiła wy-
budować reprezentacyjną siedzibę tutejszego oddziału B’nai B’rith. Celem 
organizacji było upowszechnianie wiedzy o judaizmie i praca wychowaw-
cza na rzecz społeczności żydowskiej. Tylżycka filia nosiła nazwę Loża 
Trzech Patriarchów (Loge zu den drei Erzvätern). Nazwa nawiązywała 

 10 Tamże.
 11 Erich Mendelsohn, 12 sierpnia, http://ema.smb.museum (23 listopada 2016).
 12 Erich Mendelsohn, 10 maja 1924, http://ema.smb.museum (23 listopada 2016).
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do trzech patriarchów Izraela: Abrahama, Izaaka i Jakuba. Organizacja 
funkcjonowała na zasadach loży, jednak nie była lożą wolnomularską. 
W tylżyckiej gminie działało kilka zaprzyjaźnionych z Mendelsohnem 
osób. To one zwróciły się do niego z propozycją wykonania projektu 
i wybudowania siedziby13. Prawdopodobnie znajomości te wywodziły 
się z sieci Syjonistycznej Federacji Niemiec (Zionistische Vereinigung 
für Deutschland). Trzeba jednak zaznaczyć, że dotychczas nie udało się 
przebadać wszystkich materiałów na ten temat. 

2 maja 1924 roku Mendelsohn oświadczył w liście do Luise: „Wy-
jeżdżam we wtorek wieczór do Tylży, kupiono tam działkę i trzeba ją 
zabudować”14. Pięć dni później napisał z Tylży: „Moja najdroższa, nim 
dr Ehrlich odbierze mnie z hotelu na uroczystą kolację i prezentację 
projektu, jeszcze krótki list do Ciebie […]”15. Adwokat dr Arthur Ehrlich 
był przewodniczącym tutejszej gminy żydowskiej. Po pobycie w Tylży 
Mendelsohn napisał jeszcze kilka słów do żony na papierze listowym 
Pohland’s Hotel Kaiserhof: „Mieszkańcy Tylży nie otrzymali ładnej działki 
nad stawem. Moje ponowne próby namówienia członków loży na zakup 
działki po drugiej stronie stawu spełzły na niczym wobec większości 
starców, dla których nadłożenie dwóch minut drogi w skali wschodnio-
pruskiej jest nie do przejścia. W efekcie pozostała nie najlepsza działka 
narożna w mieście z koszmarnym przyległym budynkiem. Działka pozo-
stała, a budowa została zlecona”16. 

Następnie dodał bojowo: „Gdyby budowy w Berlinie były już w toku, 
walczyłbym o tę działkę dalej, nawet sam przeciwko większości, nawet 
gdyby miało się okazać, że także ta podróż nie doprowadzi do rozstrzy-
gnięcia”17. Ponieważ jednak berlińskie projekty Mendelsohna nie prze-
biegały zgodnie z jego zamierzeniami, Tylża była tylko drugorzędną sceną, 
na której nie mógł angażować całej swojej energii. Luise zawsze miała 

 13 Wywiad z Heinzem-Josephem Chassmannem, Tel Awiw (28 grudnia 2008).
 14 Erich Mendelsohn, 2 maja 1924, http://ema.smb.museum (23 listopada 2016).
 15 Erich Mendelsohn, 7 maja 1924, http://ema.smb.museum (23 listopada 2016).
 16 Erich Mendelsohn, 8 maja 1924, http://ema.smb.museum (23 listopada 2016).
 17 Tamże.
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wiedzę o projektach, nad którymi pracował Erich. W odpowiedzi na list 
męża napisała: „Szkoda! Z działką”18.

Kilka dni później Mendelsohn zaczął prace nad projektem budynku 
w Tylży i zauważył, że „musi je możliwie najszybciej ukończyć”19. Póź-
niej wspominał tę budowę: „Bardzo ciasna narożna działka. Parter: po-
mieszczenia i sala balowa przez dwa piętra. Półpiętro: salon i mieszkanie 
dozorcy. Górne piętro: pomieszczenia stowarzyszenia i świątynia loży. 
Brakujący ogród zastąpiony przez podniesiony, niewidoczny z ulicy taras 
oraz taras południowy z wyjściem z pomieszczeń stowarzyszenia. Naroż-
nik na salę i muzykę, a równocześnie akcent architektoniczny w stosunku 
do sąsiedniego dachu dwuspadowego. Materiał: kamień i żelazo”20. Nad-
zór nad częścią prac przekazał swojemu głównemu współpracownikowi 
Karweikowi, który zastępował go na budowie. Mendelsohn wspominał 
np. w lipcu 1925 roku, że Erich Karweik poleciał do Tylży21. W Berlinie 
pojawiły się przejściowe problemy z kilkoma projektami. Mendelsohn 
żalił się żonie: „Tylko Tylża wydaje się posuwać do przodu. Karweik przy-
wiózł wiadomość, że loża otrzymała korzystną hipotekę i że budowa 
powinna zostać ukończona. Jednak mieszkańcy mają mi za złe, że nie 
byłem obecny na wmurowaniu kamienia węgielnego. Ale wydaje mi się, 
że otwarcie znów ich zjedna, jeśli wyświęcenie jest równie pojednaw-
cze”22. Oczywiście inicjatorzy budowy budynku chcieli się pochwalić, jaką 
architektoniczną sławę udało się zaangażować do tego przedsięwzięcia.

Budynek w stylu klasycznej moderny powstał na rogu Stiftstraße 
i Fabrikstraße. Zastosowanie elementów poziomych architekt uzasadniał 
tym, że budynek miał się stać apelem o zniesienie wszelkich hierarchii 
w polityce, gospodarce i kulturze.

 18 Luise Mendelsohn, 12 maja 1924, http://ema.smb.museum (23 listopada 2016). 
 19 Erich Mendelsohn, 10 maja 1924, http://ema.smb.museum (23 listopada 2016). 
 20 Erich Mendelsohn, Das Gesamtschaffen des Architekten: Skizzen, Entwürfe, Bauten, 

Berlin 1930, s. 127.
 21 Erich Mendelsohn, 2 lipca 1925, http://ema.smb.museum (23 listopada 2016). 
 22 Erich Mendelsohn, 8 lipca 1925, http://ema.smb.museum (23 listopada 2016).
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Niestety nie udało się odnaleźć dokumentów, relacji prasowych 
czy zdjęć z uroczystości poświęcenia budynku, na podstawie których 
można by poznać wypowiedzi architekta, które na pewno pojawiły się 
przy tej okazji. Aktualnie dysponujemy tylko wspomnieniami jednego ze 
świadków wydarzenia, który wówczas miał sześć lat.

c. Królewiec

Temat budowy domu przedpogrzebowego dla gminy żydowskiej w Kró-
lewcu pojawiał się w listach późniejszego małżeństwa Mendelsohnów już 
przed pierwszą wojną światową. W marcu 1914 roku Luise pisała: „Dom 
przedpogrzebowy tutaj już dawno planowany – ale nadal bez ostatecz-
nych ustaleń. Radziłabym Panu zwrócić się w tej sprawie do radcy Holza 
(przewodniczący tutejszej gminy żydowski): Junkerstrasse 10“23. Nie 
sposób dziś ustalić, czy Mendelsohn poszedł wówczas za jej radą, a to 
wybuch I wojny światowej sprawił, że budowa nie doszła wówczas do 
skutku. Nie wiadomo dokładnie, kiedy Mendelsohn otrzymał zlecenie na 
ten projekt. W każdym razie budowę dla gminy przestronnego budynku 
cmentarnego, obejmującego kaplicę, siedzibę administracji oraz pawilon 
kwiatowy rozpoczął w 1927 roku. Nad witrażami w kaplicy pracował 
Carl Großberg, uczeń Lyonela Feiningera, utrzymując je w stylu Nowej 
Rzeczowości. W korespondencji Ericha i Luise nie znajdziemy zbyt wielu 
uwag poświęconych królewieckiemu przedsięwzięciu. W tym czasie para 
mieszkała wspólnie w Berlinie i co oczywiste – małżonkowie nie pisali 
do siebie listów. Odnajdujemy jedynie krótkie wzmianki o planowanych 
podróżach architekta do Królewca24. Mendelsohn przybył na poświę-
cenie kompleksu, na którym oprócz przedstawicieli gminy żydowskiej 
obecni byli również: szef rządu Prus Wschodnich, burmistrz Królewca 
oraz przedstawiciele wyznań chrześcijańskich. 

 23 Luise Mendelsohn, 24 marca 1914, http://ema.smb.museum (23 listopada 2016). 
 24 Luise Maas, 24 marca 1914, http://ema.smb.museum (23 listopada 2016).
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Podczas uroczystości architekt wygłosił przemówienie, w którym 
powiedział: 

Jako główny budowniczy tego domu przed uroczystościami przekazałem 
przewodniczącemu rady budowy klucz do bramy jako symbol zakończenia 
prac. Klucz do cmentarza na wschodniopruskiej ziemi. Tej ciężkiej, twardej 
ziemi, której prostoty i charakteru nie może z siebie zmyć nikt, kto na niej 
mieszka albo się z niej wywodzi. Klucz do cmentarza, na którym nowy wy-
raz odnajdują obrzędy pradawnego ludu, transcendencja prastarej religii.

Ale dopiero gdy ta budowla w równym stopniu spełni wymagania 
związane ze swoim przeznaczeniem, krajobrazem i duchowymi korze-
niami, będzie mogła wznieść się ponad swą jednostkową małość do rangi 
dzieła sztuki, tzn. w uniwersalny świat boskiej tajemnicy. Powstała tutaj, 
nawet jeśli w małym stopniu, dzielnica święta. Dla jego twórcy nie może 
być nic bardziej nobilitującego, niż to, że dzięki istocie jego dzieła będzie 
można dostrzec świętość miejsca. Święte jak śmierć, której to miejsce 
służy, święte jak życie, które właśnie tutaj się kończy25.

W Berlinie, który w latach dwudziestych XX wieku był centrum fotografii 
prasowej, w 1929 roku ukazał się reportaż o nowoczesnym Królewcu, ilu-
strowany zdjęciami znanego fotografa Martina Munkácsiego. Szczególną 
uwagę przykuwało w nim założenie nowego cmentarza, które szybko 
zyskało sławę w całych Niemczech. W listopadzie 1938 roku budynki 
na cmentarzu zostały podpalone i zniszczone przez bojówki NSDAP. Do 
dzisiaj zachował się jedynie pawilon kwiatowy.

Inspiracje wschodniopruskim krajobrazem

Aby odpowiedzieć na pytanie, na ile architekt poszukiwał inspiracji we 
wschodniopruskim krajobrazie, trzeba przypomnieć wydarzenia, które 
miały miejsce w trakcie jego urlopu na Mierzei Kurońskiej w Nidzie. 

 25 „Königsberger Hartungsche Zeitung“ 29 września 1929.
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U góry: szkic autorstwa Ericha Mendelsohna 
z cyklu Fantazje architektoniczne, 
inspirowany wydmami

Niżej: szkic autorstwa Ericha Mendelsohna. 
Szkice muzyczne inspirowane wydmami
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W czasie plebiscytu w Olsztynie Luise Mendelsohn przyjechała  wraz 
z córką z Berlina do Prus Wschodnich. W Nidzie zamieszkała w gospodzie 
Blodego, gdzie tradycyjnie zatrzymywali się malarze związani z kolonią ar-
tystyczną i ich znajomi. Już w liście z 2 lipca Luise z przejęciem opisywała 
otaczającą ją przyrodę: „Podróż w tę stronę we mgle była fantastyczna, 
cały świat zniknął. Tylko szarość i szarość dookoła – pomiędzy nimi pro-
myki słońca, które w absolutnie wizjonerski sposób rozświetlały wydmy. 
Jest tu tak pięknie, że można zapomnieć o całym świecie”26. Dwa dni 
później pisała: „Każdy kolejny dzień jest coraz piękniejszy. Zupełnie nie 
potrafię tego opisać – wszystko zobaczysz sam”27. Mendelsohn dojechał 
do Nidy po oddaniu głosu w plebiscycie w Olsztynie. Rodzina spędziła 
wspólnie trochę czasu na mierzei. Podczas urlopu Erich z upodobaniem 
szkicował wydmy. Wówczas pracował już nad pomysłem projektu fabryki 
kapeluszy w Luckenwalde, który rozpoczął w 1921 roku, a ukończył w 1923. 
Nic zatem dziwnego, że forma późniejszych budynków fabrycznych na-
wiązuje do krajobrazu wydm. 

Wschodniopruskie kontakty

Jak już wspomniano, Luise i Erich Mendelsohnowie przyjaźnili się z braćmi 
Heymannami. Bracia byli zleceniodawcami wielu projektów realizowa-
nych przez Mendelsohna. W 1920 roku architekt ukończył budynek przy 
Dorotheenstraße w Berlinie (Berlin-Mitte), zaprojektowany dla właści-
ciela towarzystwa ubezpieczeniowego Hansa Heymanna. Następnie 
wybudował dom bliźniaczy na Karolinger Platz w Berlinie-Westen-
dzie, którego połowa należała do dr. Curta Heymanna. Z najmłodszym 
z braci, kompozytorem Wernerem Richardem Heymannem, doszło do 
pośredniego artystycznego intermezzo. Heymann, który był wówczas 
dyrektorem muzycznym ogromnej niemieckiej wytwórni filmowej UFA, 
skomponował w 1930 roku muzykę do pierwszej niemieckiej operetki 

 26 Luise Mendelsohn, 2 lipca 1920, http://ema.smb.museum (23 listopada 2016).
 27 Luise Mendelsohn, 4 lipca 1920, http://ema.smb.museum (23 listopada 2016).
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filmowej „Trzech ze stacji benzynowej” (Die Drei von der Tankstelle). 
Był to film pod wieloma względami awangardowy. Stał się wzorem dla 
późniejszych amerykańskich filmów muzycznych. Jako miejsce akcji wy-
korzystano w nim dwa budynki Mendelsohna: podmiejską willę dr. Be-
jacha w Steinstücken koło Berlina oraz budynek Związku Zawodowego 
Metalowców w Berlinie Kreuzbergu. W ten sposób nowoczesna muzyka, 
media i architektura połączyły się w jedno. 

Rekonstrukcja

Gdzie można obecnie odnaleźć ślady życia i twórczości architekta? Jak 
z dzisiejszej perspektywy badać jego koncepcje i idee, przedstawić jego 
kontakty? Korespondencja małżonków, uporządkowana przez archiwa 
Kunstbibliothek – Staatliche Museen zu Berlin oraz Getty Research Institute 
w Los Angeles, stanowi obecnie EMA – cyfrowe Archiwum Ericha Mendel-
sohna. Na potrzeby tego szkicu po raz pierwszy przebadano pod kątem 
wspomnianych wyżej pytań badawczych 2700 listów z lat 1910-1953. Było 
to możliwe, ponieważ listy były transkrybowane i zostały opatrzone przy-
pisami. Trzeba jednak zwrócić szczególną uwagę na komentarze odnoszące 
się do wschodniopruskich miejscowości i osób, gdyż często informacje 
o warunkach lokalnych są zbyt ogólne lub niewystarczające.

Podsumowanie

Mendelsohn już w młodości wstąpił do Syjonistycznej Federacji Niemiec. 
Nie przeszkadzało mu to mieć poczucia (i dawać mu wyraz), że jego oj-
czyzną (także w kontekście politycznym) były Prusy Wschodnie. Centrum 
jego życia i działalności zawodowej znajdowało się jednak w Berlinie, a nie 
na ciasnej prowincji. Mimo to aż do emigracji przyjaźnie i kontakty z Prus 
Wschodnich odgrywały w życiu architekta istotną rolę. Ich symbolem 
może być budynek w Tylży (obecnie Sowiecku), który przetrwał do dziś. 

Przekład z języka niemieckiego: Marcin Siadkowski
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Erich Mendelsohn, doktor Kamnitzer 
i olsztyńska Bet Tahara

Rafał Bętkowski

Na początku XX stulecia Olsztyn znany był nie tylko jako jedno z naj-
większych i najprężniej rozwijających się miast w ówczesnych Prusach 
Wschodnich, lecz również jako jeden z głównych ośrodków życia żydow-
skiego w prowincji. Podczas gdy ogólna liczba ludności miasta w latach 
1905-1910 wzrosła tu z ok. 27,5 tys. do przeszło 33 tys., społeczność wy-
znawców judaizmu powiększyła się w tym samym okresie z 471 do 484 
osób. Liczebność tutejszej diaspory nie była może imponująca. Olsztyńska 
kongregacja nie wykazywała jednak, jak inne, mniejsze od niej gminy, 
regresu. Starała się też odgrywać rolę ośrodka wiodącego – przynaj-
mniej jeśli chodzi o południowe tereny prowincji, od 1905 roku two-
rzące trzecią wschodniopruską rejencję. W pierwszej dekadzie XX wieku 
w grodzie nad Łyną działało około dziesięciu żydowskich stowarzyszeń1. 
Kilka z nich, jak choćby miejscowa loża B’nai B’rith, było oddziałami 
dużych organizacji o charakterze ponadregionalnym. Do najbardziej 
znaczących zaliczał się Związek Wschodniopruskich Gmin Żydowskich 

 1 Do żydowskich stowarzyszeń działających na początku XX wieku w Olsztynie 
należały [nazwy oryg.]: Ermländischer jüdischer Aussteuerverein, Israelitischer 
Frauenverein, Israelitischer Krankenpflege- und Beerdigungsverein, Jüdischer 
Jugendverbund, Ostpreußische Loge der U.O.B.B., Literarische Vereinigung jüdi-
scher junger Leute, Verband der ostpreußischen Synagogengemeinden, Verein für 
jüdische Geschichte und Literatur, Verein gegen Wanderbettelei; por. Adreßbuch 
für die Regierungshauptstadt und den Kreis Allenstein. Ausgabe 1914, Allenstein 
1913. 
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(Verband der ostpreußischen Synagogengemeinden). Urządzane co roku 
zjazdy owego stowarzyszenia odbywały się za każdym razem w innym 
mieście, a dyskusji poddawano na nich najważniejsze sprawy prowincji. 
W marcu 1903 roku na zjeździe w Królewcu wysunięty został pomysł 
założenia żydowskiego domu starców i przytułku dla nieuleczalnie cho-
rych dla prowincji Prusy Wschodnie, a dwa lata później ustalono, że 
zakład taki otwarty zostanie w Olsztynie2. Na jego budowę złożyły się 
wszystkie gminy regionu – datków nie szczędziły nawet najmniejsze z nich. 
W kwietniu 1905 roku olsztyńska kongregacja nabyła parcelę odpowied-
nią do urządzenia placówki. Położona przy ówczesnej Liebstädter Str. 5 
(dzisiejsza ul. Grunwaldzka 9) zabudowana działka sąsiadowała z parcelą 
wzniesionej w 1877 roku nowej synagogi. Istniejąca tu kamienica została 
przebudowana i powiększona, otrzymując nową, reprezentacyjną fasadę. 
Na zapleczu budynku powstały obiekty towarzyszące. 

Żydowski Dom Starców i Przytułek dla Prowincji Prusy Wschodnie 
w Olsztynie – bo taką nazwę oficjalnie nosiła  – otwarty został uroczyście 
w niedzielę 18 sierpnia 1907 roku. Skorzystała na tym również tutejsza 
gmina, która przy okazji zyskała własną, okazałą siedzibę. Osobą, której 
nowoczesny i bardzo potrzebny obiekt w głównej mierze zawdzięczał 
swe powstanie, był dr Isaac Kamnitzer, olsztyński lekarz i przewodniczący 
gminy żydowskiej, pod którego światłym zarządem olsztyńska kongre-
gacja weszła w wiek XX. Stał on na czele olsztyńskiego oddziału Związku 
Wschodniopruskich Gmin Żydowskich, zasiadając też w centralnym za-
rządzie organizacji. W historii miasta zapisał się jako społecznik oraz 
zasłużony działacz samorządowy. Isaac Kamnitzer nie był olsztynianinem. 
Urodził się w 1859 roku w Szczytnie. Studiował medycynę w Królewcu 
i Berlinie, a po odbyciu w Strasburgu w Alzacji obowiązkowej służby 
wojskowej postanowił powrócić do Prus Wschodnich, w 1884 osiedla-
jąc się nad Łyną. Rok później wziął za żonę Berthę z d. Krause. Z wielce 

 2 Por.: „Allgemeine Zeitung des Judentums“ (dalej jako: AZJG) 1903, nr 11, Berlin 
13.03.1903, s. 2; 1905, nr 24/1905, Berlin 16.06.1905, s. 2.



Żydowski Dom Starców i Przytułek dla 
Prowincji Prusy Wschodnie w Olsztynie 
przy ówczesnej Liebstädter Str. nr 5, 
dzisiejszej ul. Grunwaldzkiej 9. 
Pocztówka z ok. 1910 r. Po stronie 
prawej widoczny fragment ogrodzenia 
sąsiadującej z budynkiem synagogi



Północno-wschodni narożnik olsztyńskiego rynku wg pocztówki z 1909 r. 
Od strony lewej ku prawej kamienice kupców żydowskich: Josefa Woythalera (nr 4), 
Simona Weinberga (nr 5), firmy „Rehfeld u. Goldschmidt” (nr 6), 
Davida Mendelsohna (narożna, Oberstr. 21), firmy „M. Conitzer & Söhne” (nr 7), 
Moritza Lachmanna (nr 8), Seeliga Salzmanna (nr 9, widoczna tu częściowo).
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szczęśliwego małżeństwa w Olsztynie przyszli na świat trzej synowie: 
Ernst (1885), Martin Alfred (1888) oraz Hans (1891).

Ernstowi wypada poświęcić choć parę zdań – za jego to bowiem 
sprawą nazwisko Kamnitzer wymieniane jest wciąż w historycznych 
monografiach i słownikach biograficznych. Najstarszy syn doktora uczęsz-
czał do olsztyńskiego gimnazjum, gdzie przyjaźnił się m.in. z młodym 
Erichem Mendelsohnem, uczestnicząc w działaniach tzw. Beethoven-

-Klapstock-Verein. Kiedy zdał tu w 1904 roku maturę, wyjechał na ja-
kiś czas do Ameryki Południowej. Zamorskie przygody przyprawiły go 
ponoć o chorobę nerwową – co jakiś czas musiał się potem meldować 
w klinice w Berlinie-Zehlendorf, gdzie serwowano mu terapię w postaci 
zajęć z introligatorstwa. Po powrocie do Europy studiował prawo na 
uniwersytetach w Królewcu, Berlinie, Getyndze i Halle, kończąc nauki 
państwowym egzaminem w 1911 roku. Rok później uzyskał tytuł doktora 
praw w Heidelbergu – mieszkał już wtedy ponownie w Olsztynie. Wkrótce 
potem występował jako redaktor w Katolickim Związku Akademickim 
w Monachium, potem w Berlinie. Kamnitzer był już wtedy prawdopo-
dobnie konwertytą. Nie był jednak Aryjczykiem, w latach trzydziestych 
XX wieku musiał więc z Niemiec emigrować. W Tuluzie we współpracy 
z miejscowym arcybiskupem zaangażował się w pomoc dla dzieci żydow-
skich emigrantów. Kilkakrotnie aresztowany, dwa razy w dramatycznych 
okolicznościach uciekał prześladowcom. Zmarł we Fryburgu w Szwajcarii 
(1946). W czasach młodości bardziej niż prawo pociągała go twórczość 
artystyczna i teatr. Znany jest jako autor wierszy i utworów prozator-
skich – zbioru poezji pt. Der einsame Weg oraz powieści kryminalnej Der 
gestohlene Tod, opublikowanej w Lipsku w 1909 roku3.

Kamnitzerowie mieszkali początkowo przy Rynku, w nieistniejącej 
już dziś, należącej do Woythalera kamienicy nr 4. W maju 1901 roku 
doktor kupił niewielki, otoczony ogrodem dom nr 9 przy ówczesnej 
Wilhelmstraße, dzisiejszej ul. Pieniężnego (obecnie znajduje się w tym 

 3 Gause, Ernst Kamnitzer, [w:] Altpreußische Biographie, t. III, Ergänzungen zu Bd. I. 
u. II., Marburg/Lahn 1978, s. 972.
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miejscu tzw. Italian House). Prowadził tu praktykę lekarską. Nosił tytuł 
radcy sanitarnego i podobnie jak inny żydowski lekarz, dr Salzmann, był 
lekarzem ubogich. W 1907 roku objął ponadto funkcję lekarza szkolnego 
w katolickiej ludowej szkole dla dziewcząt4. Dał się poznać nie tylko jako 
dobry medyk, ale również zdolny samorządowiec, działacz kilku korpo-
racji i stowarzyszeń. Aktywnie angażował się w prace na rzecz rozwoju 
miasta. Od roku 1892 był członkiem olsztyńskiej rady miejskiej, z jej ra-
mienia wchodząc w skład kilku komisji i deputacji, m.in. mieszanej komisji 
ds. zaopatrzenia w wodę (1894-1898), która zajęła się wprowadzeniem 
w mieście wodociągów i kanalizacji, deputacji szkolnej, a także komisji 
zdrowia. Kamnitzer zaliczał się do współtwórców Ochotniczych Kolumn 
Sanitarnych Niemieckiego Czerwonego Krzyża, stowarzyszenia lekarzy 
powiatów Olsztyn-Reszel, był także aktywistą olsztyńskiego Kriegerver-
einu, w którym sprawował funkcję członka zarządu. Głównie w uznaniu 
owych zasług odznaczony został Medalem Czerwonego Krzyża III klasy 
(1900) oraz cesarskim orderem Czerwonego Orła IV klasy (1909)5.

Pochłonięty pracą społeczną, doktor nie zaniedbywał również swo-
ich współwyznawców. Wybrany na początek do kolegium reprezentan-
tów gminy, od 1897 roku pełnił przez kolejne kadencje funkcję pierwszego 
przewodniczącego zarządu olsztyńskiej kongregacji. W życiu miejscowej 
społeczności zasłużył się jako działacz Stowarzyszenia Historii i Literatury 
Żydowskiej, członek zarządu Związku Wschodniopruskich Gmin Żydow-
skich, przewodniczący grupy miejskiej Centralnego Związku Obywateli 
Niemieckich Wiary Żydowskiej oraz olsztyńskiej loży B’nai B’rith. Był 
także współzałożycielem Domu Gminy Żydowskiej oraz Żydowskiego 
Domu Starców i Przytułku w Olsztynie6. Głównie jego staraniom gmina 

 4 H. Bonk (red.), Geschichte der Stadt Allenstein, Band 4. Urkundenbuch, T. II, Allen-
stein 1914, s. 1216.

 5 Por.: AZJG 1900, nr 44, Berlin 2.11.1900, s. 4; „Im deutschen Reich“ 1909, nr 7-8, 
Berlin 07.1909, s. 447.

 6 Grupa miejscowa Centralnego Związku Obywateli Niemieckich Wiary Żydowskiej 
( Central-Verein Deutscher Staatsbürger Jüdischen Glaubens) ukonstytuowała się 
w Olsztynie 15 marca 1913 roku. Przewodniczącym został wybrany dr Kamnitzer, 
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zawdzięczała także wzniesienie kolejnej swej ważnej budowli – domu 
przedpogrzebowego przy obecnej ul. Zyndrama z Maszkowic. Do prac 
projektowych przy tym budynku dr Kamnitzer zaangażował młodego 
studenta architektury, Ericha Mendelsohna, syna swojego współpracow-
nika i przyjaciela, Davida Mendelsohna. Ojciec Ericha był współtwórcą 
i wieloletnim komendantem Ochotniczej Straży Pożarnej w Olsztynie. 
Działając społecznie, obaj panowie pełnili ważne funkcje w miejscowym 
Kriegervereinie oraz utworzonych przy nim Ochotniczych Kolumnach 
Sanitarnych Niemieckiego Czerwonego Krzyża. Złożone z wolontariuszy 
oddziały, tworzone w celu niesienia pomocy rannym na polu walki albo 
ludności dotkniętej skutkami klęsk żywiołowych, pełniły na co dzień 
funkcję pogotowia ratunkowego. Kiedy w czerwcu 1903 roku z okazji 
zjazdu Zrzeszenia Wschodniopruskich Kolumn Sanitarnych urządzone 
zostały w Olsztynie wielkie ćwiczenia, wzięli w nich udział dr Kamnitzer 
i David Mendelsohn. Pierwszy pełnił funkcję kierownika technicznego 
olsztyńskiej kolumny, drugi był jej dowódcą7. 

Przyjaźń połączyła także synów obu społeczników: Ernsta Kamnitzera 
i Ericha Mendelsohna. Po zdaniu matury w 1907 roku uzdolniony arty-
stycznie Erich wyjechał do Berlina, mając zamiar uczyć się tam solidnego 
zawodu. Za namową ojca rozpoczął w stolicy studia z zakresu prawa 
i ekonomii, jednak już wiosną następnego roku posłuchał głosu serca, za-
pisując się na wydział architektury. Od semestru zimowego 1910 roku kon-
tynuował naukę na politechnice monachijskiej. Wiele szczegółów z jego 
prywatnego życia znamy dzięki korespondencji, którą zaczął wtedy pro-
wadzić z szesnastoletnią Luise Maas z Królewca. Zakochany Erich nie krył 
przed Luise swych radości i trosk, dzieląc się z nią nawet najskrytszymi 
myślami. Listy rzucają też nieco światła na kulisy powstania pierwszego 

zastępcą dr Olitzki, do zarządu weszli ponadto: prof. Levy, Isaacson, Jacoby, Grimm 
i Mendelsohn, panie Bodendorf i Wolffheim; por. „Im deutschen Reich” 1913, nr 5-6, 
Berlin 05.1913, s. 271.

 7 Por.: H. Bonk [red.] Geschichte der Stadt Allenstein, Band 4. Urkundenbuch, T. II, 
Allenstein 1914, s. 1062; AZJG 1899, nr 34, Berlin 25.08.1899, s. 2; R. Bętkowski, 
Gmina żydowska w Olsztynie. Wokół Bet Tahary, „Debata“ 2013, nr 8 (71), s. 42-43.



Wilhelmstraße, dzisiejsza ul. Pieniężnego 
w Olsztynie, na pocztówce z 1905 r. 
W trzecim po lewej budynku, noszącym 
nr 9, w latach 1901-1913 mieszkał 
dr Isaac Kamnitzer, ówczesny 
przewodniczący gminy żydowskiej, 
przyjaciel rodziny Mendelsohnów
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zrealizowanego dzieła przyszłego mistrza architektury – olsztyńskiej Bet 
Tahary – zamówionego przez gminę domu przedpogrzebowego, który 
powstać miał na terenie cmentarza żydowskiego. Dla Ericha były to 
trudne doświadczenia.

W roku 1911 zmarła jego matka, która znalazła tu miejsce wiecz-
nego spoczynku. Czy oba te fakty coś łączy? Wzmianki w korespondencji 
świadczą o tym, że prace nad projektem Bet Tahary Erich Mendelsohn 
rozpoczął właśnie w tym okresie, na ostatnim roku studiów architek-
tonicznych w Monachium8. W liście wysłanym do Luise z bawarskiej 
stolicy 9 czerwca 1912 roku wspomina o przygotowaniach do egzaminu 
dyplomowego kończącego naukę na uczelni oraz swych dalszych pla-
nach. Dyplom, jak wiemy, zdobył w sierpniu9. Do 1 września chciał jesz-
cze zgłosić swój projekt na konkurs na budynek synagogi w Augsburgu. 
Następnie zamierzał jechać do Olsztyna, by dopilnować tam postępu 
prac nad budową domu przedpogrzebowego. Potem, 1 października 
1912 roku, planował udać się wraz z baronem Bissingiem na trwającą 
dłużej wycieczkę na Kretę i do Egiptu10. „Mój dom przedpogrzebowy 
dopiero teraz jest gotów” – pisał już z Olsztyna 28 września 1912 roku11. 
Magistrackie sprawozdanie potwierdza, że pod koniec roku budowla zo-
stała ukończona w stanie surowym – podobnie jak wznoszony wówczas 
na Zatorzu kościół pw. św. Józefa oraz jeden z obiektów wojskowych 
146. Pułku Piechoty. Kronikarskie zapiski świadczą o tym, że budowla 

 8 Por.: List Ericha Mendelsohna do Luise Maas z 12.08.1913 [w:] Staatliche Museen 
zu Berlin, EMA – Erich Mendelsohn Archiv, Der Briefwechsel von Erich und Luise 
Mendelsohn 1910-1953, http://ema.smb.museum/; dostęp: 21.12.2015 (dalej jako 
SMB-EMA). Wszystkie cytowane fragmenty tekstów niemieckich w tłumaczeniu 
autora artykułu.

 9 I. Heinze-Greenberg, Erich Mendelsohn. Olsztyn – Jerozolima – San Francisco, 
Olsztyn 2006, s. 87.

 10 List Ericha Mendelsohna do Luise Maas z 9.06.1912, SMB-EMA, tamże.
 11 List Ericha Mendelsohna do Luise Maas z 28.09.1912, SMB-EMA, tamże.
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traktowana była na równi z innymi budowlami publicznymi wznoszonymi 
wtedy w grodzie nad Łyną12. 

W tym samym czasie, gdy prace nad olsztyńskim domem oczysz-
czenia trwały już i były mocno zaawansowane, Erich Mendelsohn zapro-
jektował plakat reklamujący Olsztyn – wschodniopruskie miasto-ogród 
pośród wspaniałych lasów i jezior13. Propozycję jego wykonania świeżo 
upieczony dyplomowany architekt otrzymał od olsztyńskiego magi-
stratu prawdopodobnie jesienią 1912 roku. Wśród akt przechowywanych 
w zbiorach Archiwum Państwowego w Olsztynie zachował się komplet 
dokumentów w tej sprawie. Wśród nich są m.in. dwa nieznane dotąd 
badaczom listy Ericha Mendelsohna, odręcznie napisane przez niego 
25 listopada i 10 grudnia tego roku i wysłane z Monachium do Olsztyna. 
Adresowane do nadburmistrza Georga Zülcha, dotyczą ustaleń związa-
nych z wynagrodzeniem za wykonany projekt oraz nadzorowania druku 
plakatu14. Otrzymane zlecenie Mendelsohn zawdzięczał bez wątpienia 
dr. Kamnitzerowi, który zasiadał wówczas w magistrackiej Komisji Trans-
portu i Turystyki (Verkehrsausschuss), zajmującej się m.in. promocją 
miasta. Doktor podjął się też roli pośrednika w prowadzonych przez 
magistrat pertraktacjach odnośnie do wysokości wynagrodzenia za wy-
konaną pracę – młodzieniec zgodził się ostatecznie na obniżenie swego 
honorarium z 400 do 300 marek. Zadowolony z kompromisu zapewne 

 12 Sprawozdanie magistratu Olsztyna za okres: listopad 1912 – styczeń 1913; Bonk, 
dz. cyt., s. 579.

 13 „ALLENSTEIN OSTPREUSSENS GARTENSTADT HERRLICHE WÄLDER u. SEEN”; jedyny 
zachowany, oryginalny egzemplarz plakatu przechowywany jest w muzeum Der 
Treudank – Allensteiner Heimatmuseum w Gelsenkirchen. Plakat ten błędnie 
łączony jest z Wystawą Przemysłową Olsztyn 1910, w której organizacji Erich Men-
delsohn nie brał jeszcze udziału. Por.: A. Rzempołuch, Architektura i urbanistyka 
Olsztyna 1353-1953. Od założenia miasta po odbudowę ze zniszczeń wojennych, 
Olsztyn 2004, s. 139; R. Bętkowski, Gmina żydowska w Olsztynie. Początki, „Debata” 
2013, nr 5 (68), s. 41, 43, przyp. 22.

 14 APO, Magistrat Allenstein, 259/260, k. 350-356. Listy Ericha Mendelsohna do 
nadburmistrza Georga Zülcha, numerowane są tu jako karty 353 i 355 akt. Pisane 
są na firmowym papierze architekta. Na obu podaje on swój ówczesny adres 
w Monachium: Isabellastr. 26, Gartenh. Atelier.
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nie był, w liście z 10 grudnia 1912 roku złożył jednak nadburmistrzowi 
grzeczne podziękowania. Zamówiono łącznie 1000 sztuk plakatu. Druk 
odbywał się w Monachium, gdzie łatwiej było Erichowi osobiście przy-
pilnować stawianych grafice wymagań jakościowych15.

W kwietniu 1913 roku w celu dalszego nadzorowania prac budowla-
nych Bet Tahary Mendelsohn ponownie przybył do Olsztyna. Rodzinne 
strony przywitały go śniegiem i lodem oraz… chłodem ludzkich serc. 
Zaprojektowany przez niego cmentarny obiekt już w gronie członków 
gminy wywoływał kontrowersje. Możemy się tylko domyślać, że dla 
starszych, konserwatywnych członków społeczności budowla była zbyt 
nowoczesna, zapewne również nazbyt kosztowna. Jak znad Łyny pisał 
wtedy do ukochanej, przybył tu: „z powodu domu przedpogrzebowego, 
który ma już obecnie – za przyczyną nędzy małomiasteczkowych dusz 
i gospodarskiego sknerstwa – wielu wrogów. Ponad tym wszystkim jest 
jednak moja niezłomna wola oraz pewność, które czynią mnie spokoj-
nym i pozwalają wszystkim stawić opór”16. Młody architekt nie zamie-
rzał poddawać się przeciwnościom. Stosunek miejscowych do projektu 
wywoływał w nim mimo to uczucie goryczy i rozczarowanie. W jednym 
z kolejnych listów, wysłanym z Olsztyna 24 lipca 1913 roku, żali się Luise: 

„Dni tutaj są dla mnie udręką. Tu wszystko jest małe, mizerne, i nawet 
moja praca, dom przedpogrzebowy, nie cieszy, bowiem dawno już się 
przeżyła, a prace wykończeniowe trwają zbyt wolno. Tutaj nic się ze 
sobą nie zazębia. Tego, czego pragnie jeden, drugi nawet nie raczy do-
strzec, w ten sposób każdy jest dla siebie kołem, prawie niemogącym się 
obracać. Gdzie są ręce tych wielu, którzy je wszystkie poruszają? Owo 
uczucie samozadowolenia, owa gnuśna pycha, którą każdy tutaj został 
naznaczony, są dławiące. Wskazują jednak, co stanowi barierę. Miasto, 

 15 Zamówiono 250 sztuk plakatu „z listwami i uszkami” (koszt 180 marek) i 750 bez 
(koszt 625 marek), zrezygnowano natomiast z zamierzonego początkowo wydruku 
nalepek reklamowych; druk plakatów odbywał się prawdopodobnie w Vereinigte 
Kunstanstalten München, w wyborze firmy uczestniczył księgarz Karl Danehl. Por. 
APO, tamże. 

 16 List Ericha Mendelsohna do Luise Maas z 12.04.1913, SMB-EMA, tamże.



Powyżej i na następnej stronie:  List Ericha Mendelsohna wysłany 25 listopada 
1912 r. z Monachium do nadburmistrza Olsztyna Georga Zülcha, dotyczący druku 
zaprojektowanego przez architekta plakatu promującego miasto
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które było moją ojczyzną, jest dla mnie skończone i wyczekuję tylko 
momentu, który pozwoli mi je opuścić”17.

Projekt architektoniczny i wznoszona według niego budowla nie 
sprawiały już radości, stały się ciężarem, od którego Erich chciał się 
jak najszybciej uwolnić. „Czas tutaj był niczym męczący sen”18 – pisał 
12 sierpnia 1913 roku, gdy prace wykończeniowe miały się już ku koń-
cowi  – „Sam dom przedpogrzebowy teraz, dwa lata od [powstania] 
projektu, nie powinien być niczym więcej niż reminiscencją. Nadać mu 
taką formę, aby dorównać kroku dawno już przebrzmiałemu, nie stanowi 
radosnego początku. [Było to dla mnie] tylko dlatego niezbędne, by na-
być umiejętności, które dać może jedynie realizacja”19. Erich z poczucia 
obowiązku nie opuszczał Olsztyna, jego siły były jednak na wyczerpaniu. 
Marzyła mu się zmiana otoczenia, kontakt z przyjaciółmi, widoki gór 
i błękitnego nieba. Przedtem jednak musiał doprowadzić swe dzieło do 
końca. Został w Olsztynie do 18 sierpnia 1913 roku. Dopiero następnego 
dnia wsiadł do pociągu i wyruszył koleją na południe. Do Luise napisał 
już z Wrocławia, dzieląc się swymi wrażeniami z udostępnionej właśnie 
do zwiedzania Hali Stulecia20. 

Dystans i krytycyzm, z jakim Erich zaczął traktować powstającą 
według swego projektu Bet Taharę, a także zmęczenie wywołane prze-
ciągającymi się uciążliwymi pracami sprawiły, że w kolejnych listach 
do Luise nawet słowem nie wspomniał o otwarciu budowli i roli, jaką 
przyszło mu podczas owej ceremonii pełnić. Byłoby zaś o czym pisać! 
Przebieg uroczystości znamy dzięki relacji nieznanego z imienia i nazwiska 
olsztyńskiego korespondenta, zamieszczonej w wydawanym w Belinie 
periodyku „Allgemeine Zeitung des Judentums”. Otwarcie żydowskiego 
domu przedpogrzebowego w Olsztynie stanowiło przed pierwszą wojną 
światową jedno z najbardziej doniosłych wydarzeń w życiu tutejszej 

 17 List Ericha Mendelsohna do Luise Maas z 24.07.1913, SMB-EMA, tamże.
 18 List Ericha Mendelsohna do Luise Maas z 12.08.1913, SMB-EMA, tamże.
 19 List Ericha Mendelsohna do Luise Maas z 12.08.1913, SMB-EMA, tamże.
 20 Por.: listy Ericha Mendelsohna do Luise Maas z 18.08.1913 i 20.08.1913, SMB-EMA, 

tamże.
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gminy żydowskiej. W grodzie nad Łyną zaliczone też zostało w poczet 
ważnych wydarzeń roku 191321. W uroczystości, która odbyła się 17 sierp-
nia, uczestniczyli nie tylko członkowie gminy, lecz również liczne grono 
zaproszonych gości – zarówno Żydów, jak i chrześcijan. Prezydent rejencji 
nie wziął udziału, przysyłając swego przedstawiciela, Bernhardta Jach-
manna. Podobnie jednak stało się także podczas urządzonej rok wcze-
śniej ceremonii wmurowania kamienia węgielnego pod gmach Nowego 
Ratusza. Przybyli za to inni znakomici goście – ich udział świadczyć może 
o randze, jaką w mieście nadano wydarzeniu. Starostwo reprezento-
wał osobiście landrat, dr Walter Pauly, władze Olsztyna – nadburmistrz 
Georg Zülch oraz przewodniczący rady miejskiej, Karl Roensch. Wśród 
miejscowych oficjeli nie zabrakło także innych członków magistratu oraz 
olsztyńskich radnych. „Architekt Erich Mendelsohn, który zbudował dom 
przedpogrzebowy, rozpoczął uroczystość, wręczając klucz do budynku 
przewodniczącemu gminy, radcy sanitarnemu dr. Kamnitzerowi” – re-
lacjonowała gazeta. Doktor poprosił o otwarcie wrót przedstawiciela 
rejencji i dopiero kiedy to nastąpiło, zaproszeni goście oraz członkowie 
gminy zaczęli wchodzić do głównego pomieszczenia obiektu. „Wszystkich 
otoczyło pełne powagi i nastroju wnętrze; w przytłumionym świetle 
stapiały się czerwonawe i błękitnawe barwy, tworząc jedyną w swym 
rodzaju harmonię”, opisywał dalej korespondent22. Hebrajskie pieśni, 
zaintonowane przez chór pod kierownictwem kantora Karo, rozpoczęły 
akt poświęcenia. Do zebranych przemówił dr Kamnitzer. Przywitał go-
ści i członków gminy, przypomniając dzieje poprzedzające wzniesienie 
obiektu. Dziękował wszystkim, którzy przyczynili się do powstania owej, 
jak ją określił, szlachetnej budowli. Po nim zabrał głos rabin, dr Marcus 
Olitzki, wygłaszając stosowną mowę inauguracyjną.

 21 Por.: Uebersicht der wichtigsten Vorkommnisse in Allenstein im Jahre 1913, [w:] 
Adreßbuch für die Regierungshauptstadt und den Kreis Allenstein. Ausgabe 1914, 
Allenstein 1913, s. XII; APO, Magistrat Allenstein, 259/325, Verwaltungsbericht 
August/Oktober 1913, k. 147.

 22 AZJG, nr 17, Berlin 12.09.1913, s. 2.
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Otwarcie budowli, która stać się miała odtąd jednym z głównych 
obiektów olsztyńskiej gminy żydowskiej, uświetniać mogło również 
uroczystości jubileuszu jej istnienia – pierwsi Żydzi zamieszkali legalnie 
w Olsztynie równo sto lat wcześniej, po wydaniu słynnego Edyktu Mar-
cowego23. Bet Tahara pełniła ważną funkcję w judaistycznym rytuale. 
Ciała zmarłych przygotowywane tu były do pochówku, czym zajmowali 
się ochotnicy – członkowie bractwa zwanego w Olsztynie początkowo 
Chewra Bikur Cholim, potem Chewra Kadisza24. Ciało zmarłego rytualnie 
obmywano. Trumna, do której je następnie wkładano, powinna być zgod-
nie z tradycją wykonana z surowego, nieheblowanego drewna. W domu 
przedpogrzebowym rodzina żegnała się ze zmarłym i odprowadzała 
go stąd do miejsca ostatniego spoczynku. W judaizmie wymagano, by 
zmarły został pochowany jak najszybciej po śmierci. Podobnie jednak 
jak odprawiana w synagodze liturgia, również ceremonie pogrzebowe 
w ciągu XIX stulecia poddane zostały w Olsztynie pewnej modyfikacji. 
Gmina należała do wspólnot reformowanych. Dostrzega się to choćby 
w dyspozycji wnętrz Bet Tahary, w której nie urządzono wymaganych 
rytuałem oddzielnych sal do obmywania zwłok kobiet i mężczyzn, prze-
znaczając do tego celu to samo, jedno pomieszczenie.

Któż by przypuszczał, że pierwszym, którego zwłoki spoczną na 
marach w hali pożegnań nowo wybudowanej Bet Tahary, będzie już 
wkrótce sam mistrz ceremonii, kierujący sierpniowymi uroczystościami 
jej otwarcia? „Wczoraj wieczorem zmarł nagle ojciec Ernsta Kamnitzera, 
to mnie bardzo poruszyło” – pisał do swej ukochanej 13 października 
1913 roku, już z Monachium, Erich Mendelsohn – „Miałem w nim ojcow-
skiego przyjaciela. Umożliwił mi ukończenie mego cmentarza w pełni 

 23 Por. R. Bętkowski, Gmina żydowska w Olsztynie. Początki, tamże, s. 41. Ze względu 
na przeciągające się prace przy inwestycji mogła być to jednak również zbieżność 
całkiem przypadkowa. 

 24 Por.: R. Bętkowski, Gmina żydowska w Olsztynie. Rozkwit, „Debata” 2013, nr 7(70). 
W 1912 roku olsztyńskie bractwo zarejestrowane było jako Israelischer Kran-
kenpflege- und Beerdigungsverein, a jego przewodniczącym był kupiec Jacob 
Silberstein.



Winieta wydawanej w Berlinie 
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wedle mego życzenia, a w powodzeniu przedsięwzięcia znalazł tak udu-
chowioną radość, że wystarczyło mi to za całe podziękowania. Teraz jest 
on pierwszym, który zostanie tam wprowadzony. W detalu dopełnił się 
tragiczny los, który zawsze zabiera, niespodziewanie zamykając wszystkie 
wyjścia i nie zna związku między przyczyną i celem. Któż to ogarnie…”25.

Dr Isaac Kamnitzer zmarł na zawał serca. Śmierć zabrała go nagle, 
w pełni sił – miał zaledwie 54 lata. „Powszechna miłość i poważanie, 
jakimi cieszył się za życia zmarły, objawiły się najpełniej podczas po-
grzebu, urządzonego 15. dnia bieżącego miesiąca, przy nadzwyczaj licz-
nym udziale publiczności – relacjonowała berlińska gazeta – Na czele 
pochodu, który w swojej wręcz niemożliwej do objęcia wzrokiem długości 
był chyba najbardziej imponującym, jaki widziano dotąd w Olsztynie, 
postępowali przedstawiciele najwyższych urzędów”26.

Ostatnie tak spektakularne uroczystości pogrzebowe odbyły się 
w grudniu 1902 roku, kiedy Olsztyn żegnał radnego i przewodniczącego 
gminy żydowskiej, przemysłowca Rudolpha Raphaelsohna. Także trzy 
lata wcześniej, gdy chowano radcę-seniora, kupca Louisa Simonsona. 
Podczas tej ostatniej ceremonii, rozpoczętej na dworcu (trumnę z ciałem 
zmarłego przywieziono z Królewca), pochód otwierał poczet sztanda-
rowy Kriegervereinu, za którym postępował poczet sztandarowy miasta. 
Tuż za nim kroczył burmistrz Belian na czele pełnego składu kolegium 
magistrackiego, a następnie wszyscy radni. Za karawanem, któremu po 
obu stronach towarzyszyli pracownicy firmy Gebr. Simonson, podążał 
rabin, kantor, rodzina zmarłego, zarząd i członkowie gminy żydowskiej, 
a na końcu „duża liczba obywateli innych wyznań”27

Kondukt pogrzebowy dr. Kamnitzera wyglądał zapewne podobnie, 
wśród idących w żałobnym pochodzie widziało się jednak urzędników 
jeszcze wyższego szczebla oraz wyjątkowo wielu szacownych gości spoza 
Olsztyna. Tym razem znaleźli się tu sam prezydent olsztyńskiej rejencji 

 25 List Ericha Mendelsohna do Luise Maas z 13.10.1913, SMB-EMA, tamże.
 26 AZJG 1913 nr 44, Berlin 31.10.1913, s. 2-3.
 27 AZJG 1900nr 1, Berlin 5.01.1900, s. 2.
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Hans von Hellmann, wyższy radca rejencyjny Jachmann, wielce zasłużony 
dla miasta emerytowany nadburmistrz, tajny radca Belian, landrat Pauly, 
jak też liczni przedstawiciele innych urzędów. Byli też superintendent ko-
ścioła ewangelicko-augsburskiego, pastor Hassenstein oraz kaznodzieja 
Lott28. Szli członkowie Ochotniczych Kolumn Sanitarnych Niemieckiego 
Czerwonego Krzyża, przedstawiciele związku lekarzy oraz reprezentanci 
wszystkich prawie gmin żydowskich w Prusach Wschodnich, ludność 
miejscowej gminy oraz liczne rzesze ludności chrześcijańskiej.

Wnętrze niedawno otwartego domu oczyszczenia mogło pomieścić 
tylko małą część uczestników pogrzebu, reszta tłumu obserwować mu-
siała ceremonię zza cmentarnego ogrodzenia. Uroczystości, która odbyła 
się w głównej sali Bet Tahary, towarzyszyły pieśni liturgiczne chóru, kiero-
wanego przez kantora Karo oraz rektora Noerthena. Poruszającą mowę 
pogrzebową wygłosił najpierw rabin, dr Marcus Olitzki. Kolejno prze-
mawiali po nim przybyli na uroczystość goście. Adwokat Cohn pożegnał 
zmarłego w imieniu wschodniopruskiej loży B’nai B’rith, dr medycyny Ar-
tur Hiller z Królewca – w imieniu Loży Kanta z Królewca oraz Loży Libanu 
z Wystruci (dzisiejszy Czerniachowsk). Kaznodzieja Sturmann z Ostródy 
przekazał zmarłemu ostatnie pożegnanie od Stowarzyszenia Żydowskich 
Nauczycieli Prus Wschodnich, rejencyjny radca medyczny z Królewca, 
dr Solbrig – od Prowincjonalnego Zrzeszenia Kolumn Czerwonego Krzyża, 
radca O. Eichelbaum z Wystruci – Związku Wschodniopruskich Gmin 
Żydowskich, profesor dr Lassar-Cohn z Królewca – gminy żydowskiej 
Królewca oraz Prowincjonalnego Sierocińca Żydowskiego (zmarły lekarz 
zasiadał w jego zarządzie). Jako ostatni przemawiał dyrektor królewiec-
kiego sierocińca Peritz, reprezentujący także Niemiecko-Izraelicki Związek 
Gmin w Berlinie oraz Kasę Zapomogową Urzędników Gmin Żydowskich 
Prus Wschodnich. Podczas gdy chór zaintonował chorał Es ist bestimmt 

 28 O duchownych katolickich uczestniczących w pogrzebie dr. Kamnitzera relacja 
nie wspomina, choć zdarzały się i takie pogrzeby; por. relacja z pogrzebu Żyda, 
radcy handlowego Isidora Gottschalka 11.12.1907 r. w Królewcu z udziałem biskupa 
sufragana warmińskiego Herrmanna; AZJG 1907, nr 52, Berlin 27.12.1907, s. 3.
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in Gottes Rat, trumna wyniesiona została z Bet Tahary na cmentarz. 
Tutaj, przy grobowcu rodzinnym, po którego obu stronach ustawiły się 
już poczty sztandarowe miasta Olsztyna oraz tutejszego Kriegervereinu, 
dr Olitzki odprawił modły w języku niemieckim, zaś kantor Karo zakończył 
oficjalną ceremonię modłami liturgicznymi.

Pogrzeb dr. Kamnitzera przedstawiał się rzeczywiście imponująco. 
Czytając jego opis, nie sposób oprzeć się wrażeniu, że uroczystość mo-
mentami przypominała bardziej chrześcijańską ceremonię pogrzebową 
niźli tradycyjny pogrzeb żydowski. W istocie niewiele dzieliło już w tym 
czasie niektórych członków gminy od konwersji na chrześcijaństwo. 
Przypomnijmy, że Żydem konwertytą (ewangelikiem) był sam prezy-
dent rejencji von Hellmann, rezydujący na zamku najwyższy urzędnik 
państwowy w Olsztynie, uczestniczący wtedy w pogrzebie. Wymowne 
uwagi w tym względzie zostawił w swych wspomnieniach landrat Pauly, 
który zarządzał powiatem olsztyńskim w latach 1908-1918. Kiedy wymie-
niał trzech najbardziej prominentnych Żydów aktywnie działających na 
rzecz gminy – „dwóch bogatych kupców oraz pewnego lekarza”, miał 
zapewne na myśli dr. Kamnitzera: „Ciekawie przedstawiał się stosunek 
owego lekarza do ówczesnej polityki państwa wobec Żydów. Uważał 
on mianowicie, że przewrotnie jest obiecywać Żydom każde wsparcie 
jedynie wtedy, kiedy ci przejdą na chrześcijaństwo. W ten sposób wo-
bec zacnych Żydów, którzy w większej części byliby już skłonni ochrzcić 
się lub dać do chrztu swoje dzieci, osiągano jedynie tyle, że trzymali się 
oni mocno swej religii, nie chcieli być bowiem postrzegani jako ludzie 
przekupni”29. Żydzi, o których wspominał Pauly, działali w Ochotniczych 
Kolumnach Sanitarnych Niemieckiego Czerwonego Krzyża – drugim z nich 
musiał być więc przyjaciel i współpracownik dr. Kamnitzera, kupiec David 
Mendelsohn, ojciec młodego architekta, którego kariera zapoczątko-
wana została właśnie pechowym w odczuciu młodzieńca projektem 
olsztyńskiej Bet Tahary.

 29 W. Pauly, Als Landrat in Ostpreussen. Ragnit-Allenstein, Würzburg 1957, s. 62.
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Erich Mendelsohn nie był prawdopodobnie obecny na pogrzebie 
doktora. Nie znajdujemy o tym w każdym razie wzmianek w korespon-
dencji architekta. Nie wspominał on już później także o olsztyńskiej Bet 
Taharze. Swym zwyczajem przeszłość zostawiał za sobą, zajmowały go 
kolejne, nowe wyzwania. Ze swojej pierwszej realizacji nie był zadowo-
lony. Znamienne, że nie umieszczał jej w oficjalnych wykazach zaprojek-
towanych przez siebie dzieł architektury. Niemal zawsze otwiera je wieża 
Einsteina w Poczdamie30. Wszystko to jednak nie znaczy, że o olsztyńskiej 
budowli nie pamiętał. Podobnie jak do swych bliskich, którzy pozostali 
w dalekim Olsztynie, wracał do niej na pewno myślami.

O przygodach z realizacją pierwszego projektu musiał zapewne wiele 
rozmawiać z Luise, od 1916 roku już panią Mendelsohn. Przez całą wojnę 
nie odwiedzała ona Prus Wschodnich. Kiedy latem 1919 roku zawitała 
wreszcie wraz z córką do Olsztyna, mogła zobaczyć na własne oczy 
pierwsze mężowskie dzieło. Erich musiał wtedy pozostać w Charlotten-
burgu. Bardzo ciekaw był opinii żony, dopytywał o jej wrażenia. „Byłaś 
już na cmentarzu, w domu przedpogrzebowym i na grobach?” – pisał 
do niej w liście z 10 czerwca. Trzy dni później Luise mogła odpowiedzieć: 

„Nasza dzisiejsza droga na cmentarz nieoczekiwanie bardzo mnie wzru-
szyła. Miałam osobliwie wewnętrzną potrzebę wybrać się na grób Twojej 
matki. Dom oczyszczenia był dla mnie bardzo, bardzo interesujący – 
akurat teraz – jako obiekt pozbawiony monumentalizmu i jako zadanie 
podobne do [obecnie projektowanego] osiedla”31. „Dom posiada we 
wszystkim proporcje – miarę, która daje jej piękno i na pewno wartość 
artystyczną. We wnętrzu wiele jest młodzieńczego – lecz wszystko tak, 
jak właśnie wówczas być musiało, by mogło stać się tym, czym jest dzi-
siaj. Obejrzałam również wnętrze domu ogrodnika – właśnie ze względu 
na [projektowane] osiedle. Domek jest w środku tak uroczy, a ludzie 
również wyglądają we wnętrzach na tak szczęśliwych. W czarno-białych 

 30 I. Heinze-Greenberg, tamże, s. 15.
 31 Chodziło prawdopodobnie o osiedle, które Erich projektował wówczas 

w Niemczech.



Obiekty gminy żydowskiej na mapie Olsztyna z 1934 r. Jüd. Begräbnispl. – cmentarz 
żydowski, Synagoge – synagoga, Jerusalemer Str. – ul. Mikołaja Trąby, Kasernen-Str. – 
ul. Kromera,  Kurken-Str. – ul. Smętka, Liebstädter Str. – ul. Grunwaldzka, See-Str. – ul. 
Zyndrama z Maszkowic
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skrzynkach rosną czerwone geranie. Myślę, że osiedle powinno być 
rozwinięciem tej linii – i dziś ujrzałam to jasno po raz pierwszy32. Luise 
bardzo pochlebnie oceniła więc pierwsze dzieło męża, jakby swą opinią 
pragnęła rozwiać dręczące Ericha obawy. Wielce inspirującym obiek-
tem nieoczekiwanie okazał się też obecnie niepozorny, stojący obok 
Bet Tahary dom ogrodnika. Nawet kolory skrzynek i rosnących w nich 
kwiatów były jak wspomnienie barw cesarstwa i szczęśliwej, minionej 
epoki. Z chaosu wyłaniała się właśnie niepewna, niejasno rysująca się 
przyszłość. Rozpoczynały się czasy Republiki Weimarskiej.

Choć nic nie było już takie jak dawniej, olsztyńska gmina żydowska 
w ciągu kolejnej dekady, „w złotych latach dwudziestych”, rozwijać się 
miała nadal bez przeszkód. W 1925 roku osiągnęła największą w swej 
historii liczebność – tworzyło ją 612 osób. Kongregacją kierowali wówczas 
nowi ludzie, a jej elitę tworzyli lekarze, dentyści, adwokaci i notariusze, 
nauczyciele i artyści. Radykalizacja nastrojów społecznych i rosnący antyse-
mityzm budziły niepokój, ekscesów antyżydowskich jednak w grodzie nad 
Łyną nie było. Stan ten mógł się utrzymywać tak długo, jak długo Prusami 
rządziła SPD, a w olsztyńskiej radzie miejskiej przewagę posiadała katolicka 
Partia Centrum. Gwałtowne załamanie przyniósł rok 1933 i przejęcie władzy 
przez narodowych socjalistów. Dla Żydów nie wróżyło to niczego dobrego. 
Skorzystali ci, którzy w porę potrafili dostrzec prowadzącą wprost ku 
katastrofie zmianę sytuacji. Konsekwentnie realizowany nazistowski plan 
w ciągu zaledwie dekady unicestwił istniejącą od ponad 120 lat olsztyńską 
kongregację. W latach 1942-1943 gmina żydowska przestała istnieć. Jej 
członkowie rozproszyli się po świecie, zmarli lub zostali wymordowani. 
Zniknęły także najważniejsze budowle należące do miejscowej społecz-
ności żydowskiej. Ruiny spalonej w tzw. noc kryształową z 9 na 10 listo-
pada 1938 roku nowej synagogi rozebrano jeszcze przed wybuchem wojny. 
Dom Gminy Żydowskiej i Żydowski Dom Starców po ostatecznej likwidacji 
olsztyńskiego getta przejęte zostały przez NSDAP i przebudowane na dom 
partii. Ocalał jedynie cmentarz wraz z domem oczyszczenia.

 32 List Luise Mendelsohn do Ericha Mendelsohna z 13.06.1919, SMB-EMA, tamże.
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Olsztyńska Bet Tahara, wzniesiona przy Seestraße, dzisiejszej ul. 
Zyndrama z Maszkowic, sąsiaduje z zaprojektowanym przez Ericha Men-
delsohna domem ogrodnika. Oba budynki usytuowane zostały tuż przy 
ulicy, na terenie nowej, dokupionej przez gminę w 1882 roku części cmen-
tarza33. Niewielki kawałek gruntu, który rozciąga się pomiędzy domem 
ogrodnika a parcelą dawnej kamienicy Bauchrowitzów (ul. Grunwaldzka 
31), stanowi najstarszą część nekropolii, wymienianą w dokumentach 
z początku XIX wieku. Żydowski cmentarz, któremu udało się przetrwać 
czasy nazistowskie, nie przetrwał niestety czasów komunizmu. Podob-
nie jak inne nieczynne cmentarze wyznaniowe zlikwidowany został na 
przełomie lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XX wieku, a jego teren 
przekształcono w park. Dom oczyszczenia i dom ogrodnika do marca 
1951 roku pozostawały własnością reaktywowanej po wojnie gminy ży-
dowskiej. Przejęcie budynków przez Archiwum Państwowe zapobiegło 
ich rozbiórce, użytkownik dokonał jednak w obiektach wielu przeró-
bek. Gdy wyprowadził się stąd w 1996 roku, opuszczony obiekt niszczał. 
Uznawany był już wtedy za zabytek. Bolesław Wolski, który w 1967 roku 
przywrócił olsztynianom pamięć o wielkim architekcie, zainteresował 
opinię publiczną również stojącą na terenie cmentarza żydowskiego 
budowlą – kaplicą, jak ją wtedy nazywał34. Niezwykły zabytek mógł 
dzięki temu przetrwać do dni dzisiejszych. W 2004 roku Skarb Państwa 
przekazał nieruchomość Związkowi Gmin Wyznaniowych Żydowskich 
w RP. Opuszczonym i coraz bardziej podupadającym obiektem rok później 
zaopiekowała się olsztyńska „Borussia”. Dzięki niej poddany on został 
badaniom i pieczołowitej restauracji. Po trwających kilka lat pracach 
mógł ponownie otworzyć swe podwoje. Oficjalne otwarcie zrewitalizo-
wanej olsztyńskiej Bet Tahary, nazwanej Domem Mendelsohna, odbyło 
się 21 marca 2013 roku, dokładnie w 126. rocznicę urodzin jej projektanta. 

 33 Por. R. Bętkowski, Gmina żydowska w Olsztynie. Synagoga i cmentarz, „Debata” 
2013, nr 6 (69), s. 43.

 34 Por. B. Wolski Eryk Mendelsohn – Architekt z Olsztyna, [w:] J. Jasiński (red.), Szkice 
Olsztyńskie, Olsztyn 1967, s. 257-268.
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Obiekt jest obecnie siedzibą stowarzyszenia i fundacji, mieści się tu Cen-
trum Dialogu Międzykulturowego DOM MENDELSOHNA. 

Warto odwiedzić to miejsce. Budynek z zewnątrz nie przyciąga uwagi, 
zaskakujące wrażenie wywiera natomiast jego wnętrze, zwłaszcza po-
mieszczenie centralne – sala pożegnań z pseudosklepieniem rozpiętym 
na kształt namiotu nad głowami zwiedzających. Nadano mu formę pira-
midy, której ściany ozdobione zostały czworobocznymi płycinami oraz 
mozaiką z barwnych, połyskujących kamyków. W toku mozolnych prac 
rekonstrukcyjnych wnętrzom udało się przywrócić pierwotny wygląd. 
Pseudosklepienie, zakryte sufitem, szczęśliwie uniknęło zniszczenia. 
W dużej mierze oryginalne pozostają też wykonane z lastryka posadzki, 
ozdobione symbolem gwiazdy Dawida. Przywołana wyżej relacja z ce-
remonii otwarcia obiektu w 1913 roku potwierdza, że nastrój centralnej 
sali pożegnań musiał silnie oddziaływać również na współczesnych. Dla 
nas olbrzymie znaczenie ma fakt, że Bet Tahara zaprojektowana została 
przez słynnego potem architekta, jako jego pierwsza, studencka jeszcze 
praca. Harmonia formy, przemyślane ukształtowanie przestrzeni, dbałość 
o detale zdradzają rękę późniejszego mistrza. Nie tylko w kategoriach 
estetycznych powinna być jednak oceniana. 

Dom oczyszczenia i stojący obok niego dom ogrodnika są również 
świadectwem dziejów miasta i zarazem wyjątkową pamiątką historyczną. 
Ich wartość podnosi fakt, że stanowią w Olsztynie ostatnią już w za-
sadzie autentyczną pamiątkę po Erichu Mendelsohnie. Dom przy ul. 
Staromiejskiej 10 z umieszczoną na jego ścianie tablicą pamiątkową jest 
nie do końca tym samym budynkiem, w którym kiedyś urodził się wielki 
architekt – zawiera w sobie jedynie mury poprzednika. Nie przetrwało 
także przedwojenne kino „Capitol”, którego wnętrze zaprojektowane 
zostało przez berlińską pracownię Mendelsohna, ani kamienica Raphael-
sohnów przy ul. Knosały, która swój wygląd zawdzięczać mogła również 
słynnemu architektowi35. Inaczej rzecz się ma z Bet Taharą. Budynki jej 

 35 O zaprojektowaniu przez Ericha Mendelsohna olsztyńskiego kina „Capitol” na-
pisano po raz pierwszy w książce R. Bętkowskiego Olsztyn, jakiego nie znacie, 
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zespołu przetrwały niezmienione, jako jedyny w swym rodzaju, niezwy-
kły autentyk. Osoba młodego twórcy związana jest z obiektem nie tylko 
poprzez stworzony na papierze projekt. Erich Mendelsohn asystował 
przy powstawaniu budowli, osobiście nadzorował prace wykończeniowe, 
a potem uczestniczył w ceremonii jej otwarcia. Miał do swego dzieła 
stosunek bardzo emocjonalny – mocno nieobojętny.

Czy słynny architekt mógł kiedykolwiek przypuszczać, że obiekt 
traktowany przez niego zawsze z takim dystansem i krytycyzmem stanie 
się kiedyś jedną ze sztandarowych, głównych po nim pamiątek? Ocalona 
wyjątkowym zrządzeniem losu budowla przetrwała do naszych czasów, 
poddana została pieczołowitej rekonstrukcji, a zrewitalizowana, pełni 
obecnie nową funkcję, służąc m.in. utrwalaniu pamięci o życiu i twórczo-
ści architekta. Trudno wyobrazić sobie bardziej szczęśliwe zakończenie. 
Aż kusi, by parafrazując słowa Luise Mendelsohn, podsumować stuletnią 
historię olsztyńskiej Bet Tahary: „widocznie wszystko tak właśnie wów-
czas być musiało, by stać się mogło tym, czym jest dzisiaj”.

wydanej w 2003 roku (s. 79, il. 109). O dziejach kin „Capitol” i „Odrodzenie” zob.: 
tegoż, Dziesiąta Muza w Olsztynie, cz. 1, „Debata” 2009, nr 9(24), s. 42; cz. 2, 

 „Debata” 2009, nr 10 (25), s. 39-40; tegoż, Deutsches Haus – nieudana reaktywacja, 
„Debata” 2011, nr 1 (40), s. 40-41. W liście z 19 sierpnia 1925 roku, który Erich Men-
delsohn wysłał z Berlina do przebywającej wtedy w Szwajcarii żony, wspomina on 
swą wizytę u Hermanna Raphaelsohna w Berlinie-Dahlem, z którym omawiał pro-
jekt budynku mieszkalnego, który miał zostać zrealizowany w Olsztynie – chodziło 
prawdopodobnie o przebudowę należącej do rodziny Raphaelsohnów kamienicy 
przy Garten-Str. 5/6. Po przejęciu w 1929 roku nieruchomości przez spółkę Städti-
sche Betriebswerke Allenstein GmbH budynek przebudowano jedynie we wnętrzu, 
odświeżając jego fasadę. Dom przetrwał do początków XXI wieku, a następnie 
został całkowicie przebudowany, tracąc wygląd nadany mu w latach dwudziestych 
XX wieku. Jest obecnie siedzibą „Hotelu Wileńskiego” przy ul. Knosały 5; por. list 
Ericha Mendelsohna do Luise Mendelsohn z 19.08.1925; SMB-EMA, tamże; APO, 
Finanzamt Allenstein, 630/1156.
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Prace konserwatorskie 
i restauratorskie we wnętrzach 
domu przedpogrzebowego 
Bet Tahara w Olsztynie

Julia Martino

Odrestaurowane wnętrza żydowskiego domu przedpogrzebowego są 
świadectwem ponadstuletniej, burzliwej historii tego miejsca. Obiekt 
od momentu powstania w 1913 roku do czasów drugiej wojny świato-
wej pełnił funkcję rytualną. Przygotowywano w nim ciała zmarłych do 
ostatniej drogi przed pochówkiem na przyległym cmentarzu: obmywano 
w specjalnym pomieszczeniu oraz żegnano w uroczystej ceremonii. Po-
wojenne losy to przede wszystkim utrata pierwotnego przeznaczenia 
budynku i dostosowanie go do nowej funkcji – magazynu Archiwum 
Państwowego. Wiązało się to z różnorodnymi przekształceniami wnę-
trza i w efekcie z jego częściowym zniszczeniem. Do najistotniejszych 
ingerencji, jakim poddano wnętrze Bet Tahary, należało wstawienie 
stropu w centralnej sali oraz wymiana pozostałych stropów belkowych 
i tych nad piwnicą, wyburzenie i wstawienie nowych ścian działowych, 
przemurowanie otworów drzwiowych oraz przeróbki okien. Działania 
te nie obyły się oczywiście bez uszczerbku dla substancji zabytkowej. 
Zniszczono w ten sposób część oryginalnych posadzek, polichromii i mo-
zaiki. Nie zachowało się oryginalne wyposażenie wnętrz – meble, lampy 
itp. ani pierwotna stolarka drzwiowa. Dalsza degradacja nastąpiła po 
wyprowadzce Archiwum, kiedy to budynek pozostawał nieużytkowany 
przez około dziesięć lat. 
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W 2005 roku obiekt przejęty został przez Stowarzyszenie Wspólnota 
Kulturowa „Borussia”. Kolejne lata to mozolne starania mające na celu 
uratowanie i zachowanie tego cennego obiektu. Wykonano niezbędne 
prace zabezpieczające, rozbiórkowe i budowlane. Prace konserwator-
sko-restauratorskie prowadzono etapami. Podczas pierwszego etapu 
skupiono się przede wszystkim na centralnym pomieszczeniu domu 
przedpogrzebowego, czyli sali pożegnań. Usunięto wtedy wtórny strop 
dzielący to pomieszczenie, przeprowadzono pełną konserwację i re-
staurację pseudosklepienia oraz renowację lastrykowej posadzki. Prace 
na dolnej kondygnacji ścian nie zostały ukończone. W pozostałych po-
mieszczeniach również wykonano tylko część prac, polegających głównie 
na usunięciu wtórnych tynków. Nie przeprowadzono wówczas pełnego 
rozpoznania obiektu ani nie opracowano dokumentacji powykonawczej. 

Kolejny etap prac związany był z przygotowaniem projektu adaptacji 
obiektu do nowej funkcji – Centrum Dialogu Międzykulturowego DOM 
MENDELSOHNA. Projekt ten zakładał rewaloryzację budynku. 

W obiekcie przeprowadzono badania konserwatorskie, badania 
nawarstwień malarskich w pomieszczeniach jeszcze nie odrestaurowa-
nych oraz przeprowadzono badania architektoniczne. Zweryfikowano 
wnioski z wcześniejszych dokumentacji i dokonano pełniejszego rozpo-
znania obiektu, zwłaszcza w kwestii pierwotnego układu przestrzennego 
i funkcji pomieszczeń. Dzięki przeprowadzonym badaniom określono 
stan zachowania poszczególnych oryginalnych elementów, takich jak 
tynki, polichromie, posadzki, stolarki okienne. Ustalono oryginalny układ 
przestrzenny, funkcję i, na ile było to możliwe, wystrój poszczególnych 
pomieszczeń. Udało się też zrekonstruować wygląd oryginalnej stolarki 
okiennej. 

W wyniku badań stwierdzono, że mimo przekształceń zasadnicza 
struktura przestrzenna obiektu została zachowana. Najistotniejsze zmiany 
to usunięcie ścian działowych oraz zamknięcie głównej osi komunikacyj-
nej. Pierwotne rozplanowanie wnętrza przedstawiało się następująco: 
pomieszczenia na wzdłużnej osi budynku to dwa odcinki ustawionego 
amfiladowo korytarza, stanowiącego główny ciąg komunikacyjny – od 
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wejścia poprzez główną salę do wyjścia na cmentarz. Pomiędzy nimi 
znajduje się sala nakryta pseudosklepieniem, w której odbywała się cere-
monia pożegnania zmarłych. Po obu stronach korytarza usytuowane były 
pomieszczenia pomocnicze, oddzielone ścianami działowymi, obecnie 
niezachowanymi. W pierwszym od wejścia po lewej stronie (oznaczonym 
jako „A”) bez wątpienia znajdowała się umywalnia, służąca do rytualnego 
obmywania ciał przed pochówkiem. W posadzce tego pomieszczenia 
zachował się oryginalny wpust do odprowadzania wody. Początkowo 
zakładano, że także w przeciwległym pomieszczeniu (oznaczonym jako 

„B”) znajdowała się analogiczna umywalnia. W trakcie późniejszych prac 
zweryfikowano tę tezę. Odkryto mianowicie fragment oryginalnej po-
sadzki oraz relikty ściany działowej, wskazujące, że pierwotnie przestrzeń 
ta podzielona była na dwa nierównej wielkości pomieszczenia. Układ taki 
wykluczał istnienie w tym miejscu drugiej umywalni – wnętrza te byłyby 
zbyt ciasne na swobodne przeprowadzenie obmywania zwłok. Mogły to 
być więc pomieszczenia pomocnicze, w których przechowywano sprzęt 
przydatny do rytualnego mycia zmarłych. W większym pomieszczeniu 
przypuszczalnie stał piec do podgrzewania wody. Pomieszczenie przy-
legające do korytarza przy wyjściu na cmentarz (oznaczone jako „C”) 
najprawdopodobniej przeznaczone było dla kapłana (kohena). W trakcie 
badań ujawniono, że pierwotnie posiadało ono osobne wejście z ze-
wnątrz. Szczególna konstrukcja budynku umożliwiała obecność przy 
ceremonii pogrzebowej kohena, z zachowaniem rytualnej czystości. Prze-
ciwległe pomieszczenie (oznaczone jako „D, E”) pierwotnie podzielone 
było na dwa nierównej wielkości. Mogły one pełnić funkcję magazynu 
na sprzęt niezbędny przy pochówku.

Rozpoznanie pierwotnych materiałów i technologii przedstawia 
się następująco: budynek wzniesiono w technologii tradycyjnej. Ściany 
obwodowe wymurowano z dwóch rodzajów cegły ceramicznej pełnej: 
zwykłej oraz zbliżonej wyglądem do licówki. Podciągi oraz nadproża 
drzwi wykonano z odlewów z zaprawy cementowo-wapiennej. Orygi-
nalne stropy belkowe nie zachowały się, przetrwała jedynie drewniana 
konstrukcja pseudosklepienia nad salą pożegnań. Posadzki wykonano ze 
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szlifowanego szarego lastryko, z dekoracjami w kolorze czarnym, wyko-
nanymi z lastryko oraz kostek bazaltowych. We wnętrzach zastosowano 
dwa rodzaje oryginalnych zapraw: zwykłą, wapienno-piaskową, oraz 
wapienną, barwioną w masie na kolor grafitowy. Do jej zabarwienia 
użyto czerni drzewnej. Występuje ona na korytarzach amfilady oraz 
w sali pożegnań. Grafitowe tynki pokryte są warstwą pobiały wapiennej, 
na którą założono właściwe opracowanie malarskie, najprawdopodob-
niej też w technice wapiennej. Kolorem tła ścian i pseudosklepienia jest 
głęboki fiolet, uzyskany ze zmieszania pigmentów czerwonych (czer-
wień organiczna), niebieskich (ultramaryna sztuczna) i czarnych (czerń 
roślinna). Ornamenty wykonano w technice malarskiej oraz z mozaiki 
szklanej. W pomieszczeniach bocznych zwykłe tynki pokryte zostały 
pobiałą wapienną, a następnie ozdobione ornamentem wykonanym 
w technice klejowej lub emulsyjnej. 

Stan zachowania substancji zabytkowej we wnętrzu przestawiał się 
następująco:

1) posadzki z lastryko – ok. 75 % 
2) konstrukcja pseudosklepienia wraz z wyprawą tynkarską, deko-

racją malarską i mozaikową – ok. 80 %
3) tynki w pozostałych partiach z fragmentami wymalowań – ok. 

15 %
4) stolarki okienne – ok. 50 %. 
W rozbiciu na poszczególne pomieszczenia, stan zachowania wyglą-

dał następująco: w pomieszczeniu umywalni zachowała się oryginalna 
posadzka oraz fragmenty oryginalnego tynku z dekoracją malarską w gór-
nej strefie ścian. Były to bordiury z poziomych ornamentów w formie 
czarnych prostokątów oraz pionowych poczwórnych linii na białym tle. 
W przeciwległym pomieszczeniu „B” zachował się jedynie fragment po-
sadzki, w korytarzach amfilady – posadzki oraz fragmenty oryginalnego 
tynku z fioletową warstwą malarską w ościeżach otworów drzwiowych, 
w sali pożegnań – pseudosklepienie wraz z dekoracją malarską i mo-
zaikową, fragmenty tynku z fioletową warstwą malarską miejscowo 
w ościeżach okien oraz na bokach podciągów od strony aneksów oraz 
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fragment oryginalnej mozaiki na kapitelu jednego z filarów. W sali kohena 
zachował się fragment tynku z resztką dekoracji malarskiej w górnej 
części ściany północno-wschodniej oraz miejscowo resztki tynku bez 
dekoracji w ościeżach zamurowanego otworu drzwiowego. Dekoracja 
ściany miała formę rzędu czarnych prostokątów na białym tle. W przeciw-
ległym pomieszczeniu „D, E” na ścianie północno-wschodniej zachował 
się oryginalny tynk z resztkami nieczytelnych polichromii. Ponadto we 
wszystkich pomieszczeniach zachowała się pierwotna stolarka okienna 
po przeróbkach, polegających na usunięciu części szprosów oraz dosta-
wieniu od wewnątrz dodatkowej ramy ze skrzydłami. 

Przeprowadzone badania były podstawą dla projektu adaptacji 
budynku, który powstał w efekcie współpracy architektów i konserwa-
torów zabytków z inwestorem i służbami nadzorującymi. Opracowano 
również szczegółowy program prac konserwatorsko-restauratorskich. 
Projekt zakładał zachowanie istniejących oryginalnych elementów i pod-
danie ich konserwacji oraz rewitalizację wnętrz poprzez uczytelnienie 
pierwotnej funkcji pomieszczeń i przywrócenie pierwotnych walorów 
artystycznych. W zakres tych zadań wchodzić miało: odtworzenie głów-
nej osi komunikacyjnej, zaznaczenie miejsc po usuniętych ścianach dzia-
łowych, wyodrębnienie umywalni, zaznaczenie drzwi w sali dla kohena. 
Restaurację wnętrz wykonano na podstawie zachowanych elementów 
oryginalnych, archiwalnych materiałów ikonograficznych oraz wiedzy 
zdobytej na podstawie badań obiektu i literatury dotyczącej żydowskich 
domów przedpogrzebowych, z zastosowaniem materiałów analogicznych 
lub zbliżonych do oryginalnych. Zakres prac konserwatorsko-restaura-
torskich obejmował: dezynfekcję ścian i pseudosklepienia, rekonstrukcję 
posadzek lastrykowych – na wzór istniejących, rekonstrukcję wykończeń 
ścian i sufitów, czyli odtworzenie tynków na wzór pierwotnej techniki, 
rekonstrukcję okładzin ściennych w umywalni, rekonstrukcję wymalowań 
i dekoracji na wzór oryginalnych, retusz zachowanych fragmentów ory-
ginalnej polichromii, odtworzenie gzymsu wieńczącego w sali pożegnań; 
rekonstrukcję stolarki okiennej i drzwiowej – według zachowanego ory-
ginału i na podstawie materiałów ikonograficznych. W partiach, gdzie nie 
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zachowało się pierwotne opracowanie malarskie i nie było żadnych pod-
staw do jego rekonstrukcji, wykonano aranżację kolorystyczną w możli-
wie neutralnej formie. Działanie takie miało miejsce w pomieszczeniu „B”, 

„D, E” oraz w dolnej partii ścian w sali kohena. Zadecydowano o pokryciu 
ich jednolitym opracowaniem w kolorze rozbielonego fioletu. 

Równolegle prowadzono prace adaptacyjne, dostosowujące budy-
nek do pełnienia nowej funkcji – Centrum Dialogu Międzykulturowego 
z pomieszczeniami warsztatowymi, czytelnią, miejscem spotkań oraz 
wystaw. Projektanci dołożyli starań, aby wprowadzając do obiektu nowe 
elementy, związane z dostosowaniem go do nowej funkcji, jak najmniej 
ingerować w przestrzeń. Te nowe elementy to dwie klatki schodowe, 
umieszczone w bocznych pomieszczeniach, szyb windowy dla książek, 
instalacje grzewcze itp. W celu poprawy warunków eksploatacyjnych zde-
cydowano się wprowadzić dodatkowe ramy okienne od wewnątrz oraz 
całkowicie przeszklone skrzydła drzwiowe przy drzwiach zewnętrznych.

Podczas prac dokonano kilku odkryć, rzucających nowe światło 
na pierwotny wystrój obiektu. Przed wejściem do domu przedpogrze-
bowego, w ziemi zmieszanej z gruzem, odnaleziono fragmenty tynków, 
mozaiki i szkieł pochodzących z oryginalnego wystroju wnętrza. Elementy 
te najprawdopodobniej znalazły się tam na skutek remontu przepro-
wadzonego przez Archiwum, kiedy przecięto salę pożegnań stropem. 
Gruz posłużył jako utwardzenie terenu pod budowę łącznika. W wyniku 
przeszukania ziemi odnaleziono:

1) fragmenty tynków z sali pożegnań z ornamentem z belkowania, 
zawierającym czarne, malowane trójkąty i niebieskie trójkąty 
z mozaiki;

2) fragmenty tynków z mozaiką w kolorze złotym, będące naj-
prawdopodobniej elementami inskrypcji hebrajskiej, zdobiącej 
belkowanie w sali pożegnań;

3) bardzo liczne luźne kostki mozaiki w kolorze kobaltowo-niebie-
skim, zielonym oraz złotym;

4) liczne fragmenty tynków z fioletową warstwą malarską;
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5) liczne kawałki starego szkła okiennego – przezroczystego o fak-
turze zbliżonej do rybiej łuski oraz kobaltowo-niebieskiego o fak-
turze drobnych kwiatków, pochodzące najprawdopodobniej 
z okien domu przedpogrzebowego;

6) miedziany element, będący najprawdopodobniej mocowaniem 
jednej z oryginalnych lamp z korytarza amfilady.

Znaleziska te wniosły ważne informacje dotyczące pierwotnego 
wystroju sali pożegnań, lecz także potwierdziły fakt, że nasza wiedza 
na ten temat pozostaje wciąż niepełna. Zastanawiający jest na przykład 
odnaleziony fragment tynku, na którym obok niebieskiej mozaiki znajduje 
się złota kostka. Należy przypuszczać, że pierwotna dekoracja belkowania 
była znacznie bogatsza. Potwierdzają to również udostępnione niedawno 
oryginały zdjęć, reprodukowanych w monografii autorstwa Brunona Ze-
viego. Odnaleziony miedziany element o formie pasującej do mocowania 
lampy z sufitu korytarza amfilady wskazuje, z jakiego rodzaju materiału 
wykonane były oryginalne oprawy oświetleniowe. 

Dzięki opisanym wyżej pracom udało się nie tylko ocalić cenny arty-
stycznie i historycznie obiekt, ale także niejako tchnąć w niego nowe 
życie. Jego oryginalne wartości zostały w dużej mierze wyeksponowane, 
jednak z powodu niedostatecznych funduszy nie udało się wykonać 
wszystkich prac restauratorskich. Przewidziana jest jeszcze rekonstrukcja 
hebrajskiej inskrypcji ze złotej mozaiki, pierwotnie zdobiącej belkowanie 
w sali pożegnań oraz elementów wyposażenia – w szczególności lamp. 
Temat pozostaje otwarty, z uwagi na możliwość pojawienia się nowych 
informacji dotyczących pierwotnego wystroju wnętrz Bet Tahary. 



61

Między tradycją żydowską 
a grupą Błękitny Jeździec. 
Pierwsze dzieło Ericha Mendelsohna

Suse Koch

Wprowadzenie

Latem 2014 roku po raz pierwszy przyjechałam do Olsztyna, aby zwiedzić 
Bet Taharę. Zbierałam materiały do pracy magisterskiej o olsztyńskiej Bet 
Taharze, którą pisałam jako studentka politechniki federalnej w Zurychu. 
Dlaczego zdecydowałam się na taki właśnie temat?

Olsztyn i Zurych dzieli wiele kilometrów, a Erich Mendelsohn za-
projektował wiele budynków, które już na pierwszy rzut oka wydają się 
bardziej spektakularne niż Bet Tahara. Ja jednak szczególnym zaintere-
sowaniem darzę budowle i tematy z pogranicza architektury i sztuki. 
Dlatego postanowiłam zająć się założeniem budynków przy cmentarzu 
żydowskim w Olsztynie, które Erich Mendelsohn zaprojektował u progu 
kariery, jako 25-letni student architektury na politechnice w Monachium.

W Monachium Mendelsohn utrzymywał kontakty z artystami z kręgu 
ekspresjonistycznej grupy Błękitny Jeździec. Jej liderami byli słynni mala-
rze, m.in. Wassily Kandinsky oraz Franz Marc. Wystawy ich obrazów oraz 
wydany w 1912 roku Almanach Błękitnego Jeźdźca, zawierający rewolu-
cyjne jak na owe czasy koncepcje, wywoływały poruszenie w tamtejszym 
środowisku artystycznym. 

Erich Mendelsohn pilnie śledził aktywność tych twórców, a na-
wet utrzymywał z nimi osobiste kontakty. W tym czasie był wciąż 



Suse Koch

62

niezdecydowany i wahał się, czy zająć się architekturą czy swoją wielką 
miłością – sztuką. Wątpił w swoje zdolności i umiejętności w dziedzinie 
architektury. Skłaniał się ku temu, by wbrew wszelkim uwarunkowaniom 
społecznym czy życzeniom rodziców, zostać artystą. 

Oba budynki w Olsztynie – Bet Tahara i dom ogrodnika – powstały 
właśnie w tym czasie, kiedy Mendelsohn intensywnie zajmował się 
sztuką. W ich wnętrzu wyraźnie widać wpływy grupy Błękitny Jeździec, 
o czym była mowa w artykule „Ściany jak z Błękitnego Jeźdźca”, który 
przeczytałam, zbierając materiały do mojej pracy. 

Kluczowe dzieło 

Po przyjeździe do Olsztyna postanowiłam poszukać śladów Błękitnego 
Jeźdźca w architekturze Ericha Mendelsohna. Kiedy po raz pierwszy zna-
lazłam się w domu oczyszczenia, byłam pod wielkim wrażeniem! Miejsce 
emanowało niesamowitą, odrobinę tajemniczą atmosferą i podniosłym 
spokojem.

A związki z Błękitnym Jeźdźcem? Czy istnieją jakieś analogie między Bet 
Taharą a obrazami malarzy z tej grupy? Czy należałoby wziąć pod uwagę 
kolorystykę ścian? Tego typu porównania zbyt szybko mogą przynieść przy-
padkowe wnioski. Same kolory niekoniecznie muszą świadczyć o jakichś 
związkach. Być może tego typu kolorystyka była czymś zwyczajnym w cza-
sach, kiedy powstały budynki? A może ma związek z tradycją żydowską? 
W moich badaniach postanowiłam w pierwszej kolejności kierować się 
funkcjonalnością obiektu. Architektura zawsze spełnia jakąś funkcję. Dom 
jednorodzinny służy do mieszkania. Centrum handlowe to miejsce kupna 
i sprzedaży towarów. Pierwotna funkcja determinuje kształt budynku. Tą 
zasadą kierował się również Mendelsohn. Jedną z funkcji budynku przy 
cmentarzu żydowskim jest przygotowanie do pogrzebu, czyli rytualne 
obmycie ciała zmarłego, tak zwana Tahara. W dalszej kolejności odbywała 
się uroczystość pożegnalna, a na końcu pochówek na cmentarzu. 

Na żydowskie zwyczaje pogrzebowe składają się ściśle określone 
rytualne czynności. Pewne elementy Bet Tahary, których nie byłam 
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w stanie powiązać z tradycją żydowską, postanowiłam przebadać pod 
kątem możliwych nawiązań do obrazów i teorii artystycznych Błękitnego 
Jeźdźca. Spektrum i zakres podjętych badań określa tytuł mojej pracy: 
Między tradycją żydowską a grupą Błękitny Jeździec. 

Zadałam sobie podstawowe pytanie, czy Bet Tahara to w dorobku 
Mendelsohna dzieło istotne? Czy w budynku widoczne są wpływy eks-
presjonistów, a jeśli tak, jakie jest ich znaczenie? 

Mendelsohn został słynnym architektem. W latach dwudziestych 
XX wieku cieszył się nawet w Niemczech opinią odnoszącego najwięk-
sze sukcesy awangardowego architekta. Jego biuro architektoniczne 
w Berlinie z czterdziestoma współpracownikami było jednym z najwięk-
szych w Europie. Jednak tylko nieliczni słyszeli o jego pierwszej realizacji. 
W wykazie swoich dzieł Mendelsohn nie wymieniał Bet Tahary. Do po-
wszechnej wiadomości jako swój pierwszy zrealizowany projekt podawał 
spektakularną wieżę Einsteina, chociaż została ona ukończona dopiero 
jedenaście lat po Bet Taharze (1924). 

Dlaczego przemilczał swoje pierwsze dzieło? Czy się go wstydził? Może 
traktował je jako jeden z „grzechów młodości”? Czy właśnie z tego powodu 
obu olsztyńskim budynkom nie poświęcono dotychczas zbyt wiele uwagi?

Okazało się, że to nie jakość architektury była powodem, dla którego 
zespół budynków przy cmentarzu żydowskim w Olsztynie przez wiele 
lat był „białą plamą” w badaniach nad dorobkiem Mendelsohna. Ma to 
raczej związek ze skomplikowanymi losami budowli. 

Pierwotnej przyczyny można się też doszukiwać w nastawieniu sa-
mego Mendelsohna. Swoją karierę chciał rozpocząć od rewolucyjnej 
budowli, takiej jak wieża Einsteina. Kiedy po jego śmierci fakt istnienia 
obiektu w rodzinnym mieście stał się lepiej znany, a jednocześnie wzrosło 
zainteresowanie Mendelsohnowską architekturą, budynki w Olsztynie 
prawie całkowicie utraciły pierwotny wygląd. Na początku lat siedem-
dziesiątych Bet Tahara i dom ogrodnika zostały w znacznym stopniu 
przebudowane, by stać się siedzibą oddziału tutejszego Archiwum Pań-
stwowego. Kiedy w 1996 roku archiwum się wyprowadziło, o podupa-
dających z czasem obiektach zapomniano.
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Dopiero za sprawą Borussii, która postawiła sobie za cel ich uratowa-
nie, udało się w dużej mierze przywrócić ich oryginalny wygląd. Ponieważ 
wszystkie dokumenty dotyczące założenia zaginęły podczas pierwszej 
lub drugiej wojny światowej, remont i konserwacja obu budynków były 
mozolną, niemalże detektywistyczną pracą. Także dopiero podczas re-
nowacji rozpoczęto prace badawcze nad obiektem. 

Analizując te fakty, doszłam do wniosku, że olsztyńska budowla Men-
delsohna pełni ważną rolę w jego architektonicznym dorobku. Stanowi 
brakującą część układanki, niezbędną, by zrozumieć, jak Erich Mendel-
sohn pojmował sens architektury. Miało to wpływ na całą jego późniejszą 
działalność.

Bez tego elementu właściwie nie da się stworzyć pełnego obrazu 
jego twórczości. Budynki przy cmentarzu w Olsztynie stanowią dzieło 
wręcz kluczowe do zrozumienia architektury Mendelsohna. To jego 
pierwsze dzieło, zatem to właśnie tutaj Mendelsohn mógł wypróbo-
wać oraz rozwinąć swoje pierwsze architektoniczne koncepcje. Czym 
była dla niego architektura? W jego rozumieniu miała ona dwa główne 
filary: dynamikę i funkcję. 

Funkcję określał jako „przestrzenną oraz formalną zależność od uwa-
runkowań związanych z użytkowaniem i materiałami”. Mówiąc prościej: 
funkcja oraz konstrukcja mają zasadniczy wpływ na kształtowanie archi-
tektury. Dynamikę zdefiniował jako „logiczną choreografię sił budowla-
nych drzemiących w materiałach”. Innymi słowy: specyfika materiałów 
budowlanych ma zasadnicze znaczenie dla kształtu architektury. Samo 
projektowanie opisywał jako proces twórczy, sterowany przez rozum 
oraz intuicję, mający na celu opanowanie zmysłowo uchwytnej masy 
oraz ponadzmysłowej (masy) światła. 

Mendelsohn zawdzięcza swoją sławę plastycznie uformowanym bry-
łom budynków. Traktował je jak jednolitą masę i przez opływowe kształty 
nadawał im dynamiczny charakter. Czy już jego pierwsze dzieło przejawia 
cechy charakterystyczne dla Mendelsohnowskiej teorii architektury? 
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Tradycje żydowskie 

W zrozumieniu i odczytaniu śladów tradycji żydowskich w Bet Taharze po-
mocny będzie kontekst historyczny. Przez wiele stuleci Żydzi podejmowali 
próby zasymilowania się z chrześcijańskim otoczeniem, zintegrowania 
z mieszczaństwem. W XIX wieku chrześcijanie i Żydzi mieli równe prawa, 
jednak integracja nie przebiegała szczególnie pomyślnie. Z tego powodu 
na początku XX wieku dał się zauważyć zwrot: w poszukiwaniu własnej 
tożsamości Żydzi wracali do swoich korzeni. Martin Buber określił ten 
proces jako „odrodzenie narodu żydowskiego”. Mówił też o „odrodzeniu 
żydowskich tradycji”! 

W konsekwencji żydowskie tradycje ponownie zaczęły odgrywać klu-
czową rolę także w architekturze. Poszukiwano specyficznie żydowskich, 
a nie typowych dla chrześcijańskiego świata form wyrazu, co widać rów-
nież na przykładzie Bet Tahary. Porównując ją z założeniami cmentarnymi 
z tego okresu, byłam zaskoczona, jak bardzo budowla Mendelsohna jest 
zakorzeniona w żydowskiej obrzędowości. Mendelsohn, jak się wydaje, 
zawsze o krok wyprzedzał sobie współczesnych, kreując w swoich pro-
jektach nowe, autorskie rozwiązania, tutaj – by zaakcentować w archi-
tekturze „specyficznie żydowskie aspekty”. Odnaleźć je można w trzech 
elementach budowli: bryle budynku, rozkładzie pomieszczeń oraz kopule 
sali pożegnań. 

Bryła budynku 

W przypadku innych budynków pełniących funkcję domu oczyszczeń 
sala pożegnań jako pomieszczenie najbardziej reprezentacyjne jest na 
ogół zaznaczona już w kształcie ich bryły. Np. w budynku o tej funkcji 
projektu architekta Georga Lübcke z 1914 roku w Brunszwiku obecność 
i centralną rolę sali pożegnań można odczytać, przyglądając się już samej 
bryle budynku. Inna ważna cecha, typowa dla tych czasów, to monumen-
talny charakter budowli. Jako obiekty reprezentacyjne Bet Tahary miały 
się wyróżniać na tle otoczenia.
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Inaczej jest u Mendelsohna. Dzięki porównaniu obu budynków widać, 
że Mendelsohn w wielu kwestiach zdecydował się na zgoła odmienne 
rozwiązania. Założenie cmentarne w Olsztynie składa się z dwóch pro-
stych brył. Nie sprawiają one wrażenia monumentalnych. Imponujacą 
kopułę nad salą główną Mendelsohn ukrył pod wyniosłym czterospa-
dowym dachem. Z zewnątrz jest ona niewidoczna, praktycznie nic nie 
wskazuje na jej istnienie. 

Studiując żydowskie rytuały pogrzebowe, dochodzimy do wniosku, 
że sala pożegnań w dużej mierze nawiązuje do obrzędowości wyznań 
chrześciańskich. Pierwsze żydowskie budowle cmentarne, Bet Tahary, 
były prostymi budynkami użytkowymi i nie posiadały sali pożegnań. Znaj-
dowały się zazwyczaj przy wejściu na cmentarz i służyły, jak sama nazwa 
wskazuje, Taharze, czyli rytualnemu oczyszczaniu ciał zmarłych przed 
pogrzebem. Najstarsza zachowana Bet Tahara pochodzi z XVII wieku 
i znajduje się w niemieckim mieście Worms. Ma typowy kształt bramy, 
przez którą wchodzi się na teren cmentarz. Mowa pogrzebowa pier-
wotnie nie była wygłaszana w sali pożegnań, lecz pod gołym niebem. 
Ta tradycja zmieniła się dopiero w XIX wieku wraz z osiągnięciem przez 
Żydów równouprawnienia. 

Z czasem żydowska ceremonia pogrzebowa stała się uroczystością 
o charakterze reprezentacyjnym, czym nawiązywała do chrześcijańskich 
wzorców. Mowa pogrzebowa miała się teraz odbywać – podobnie jak 
chrześcijańskie kazanie – w pomieszczeniu zamkniętym, czyli w sali poże-
gnań. Istnienie takiej sali, często bogato zdobionej, podkreślano zwykle 
w zewnętrznym kształcie budynku. Na znaczeniu straciła sala, w której 
odbywała się Tahara, czyli pierwotny żydowski rytuał. Na załączonych 
ilustracjach widać, że sala pożegnań we wszystklich budynkach jest wy-
raźnie zarysowana i widoczna z zewnątrz. 

Mendelsohn nie kierował się tą modą. Dom oczyszczenia w Olsz-
tynie wydaje się mieć więcej wspólnego z tradycyjnymi żydowskimi Bet 
Taharami niż ze współczesną twórcy architekturą cmentarną. Warto 
zwrócić uwagę na prostą sześcienną bryłę, skromny dach, a także usy-
tuowanie budowli przy wejściu na cmentarz, które ma symbolizować 
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przejście ze „świata żywych” do „świata zmarłych”. W ten sposób Men-
delsohn nawiązuje do dawnych żydowskich form budowlanych i tradycji, 
które zostały zapomniane w wyniku postępującej asymilacji ze światem 
chrześcijańskim. Jednocześnie dostosowuje on ten rodzaj budynku do 
nowych potrzeb. Zastosowany przez niego układ pomieszczeń umożli-
wił umieszczenie w jednej bryle całego procesu żydowskich obrzędów 
pogrzebowych, odchodząc od akcentowania znaczenia sali pożegnań. 
Jednocześnie Mendelsohn rozwinął oszczędny, abstrakcyjny język formy, 
który do dziś możemy odnaleźć we wczesnych budowlach moderni-
stycznych lub powstających w okresie tzw. Nowej Rzeczowości. W ten 
sposób połączył on tradycje żydowskie z najnowocześniejszymi ideami 
architektonicznymi. 

Układ pomieszczeń 

Nowatorsko jawi się układ pomieszczeń zaplanowany przez Mendelsohna. 
Również w tym przypadku architekt nawiązał do tradycyjnych domów 
oczyszczenia, planując Bet Taharę w Olsztynie jako bramę prowadzącą 
na cmentarz. W budynku zaplanował trzy typy pomieszczeń, łącząc je 
w takiej kolejności, w jakiej podczas uroczystości pożegnalnej przemie-
rzają je, niczym drogę na cmentarz, goście uczestniczący w ceremonii. 
Każdemu pomieszczeniu przyporządkował pewne rytuały żydowskiego 
obrzędu pogrzebowego. Obrzędy stały się więc wątkiem akcji, którą 
Mendelsohn przełożył na przestrzenną sekwencję zdarzeń. 

Pierwsza sekwencja pomieszczeń służyła przygotowaniu do uroczy-
stości pogrzebowej. Składa się z grupy czterech pomieszczeń:

1) Kondukt żałobny dociera do korytarza. Tu zbierają się uczestnicy 
uroczystości. 

2) Po lewej stronie sali oczyszczeń odbywa się rytualne obmywanie 
ciała zmarłego, tak zwana Tahara. 

3) Funkcja dwóch pomieszczeń po prawej stronie nie jest znana. 
Być może większe z nich służyło jako sala dla krewnych zmarłego, 
a w mniejszym przechowywano narzędzia i sprzęt.
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Drugą sekwencję stanowi sala pożegnań. Tutaj odbywała się uro-
czystość pożegnalna, służąca „oczyszeniu duszy” zmarłego. 

Trzecia sekwencja, analogicznie do pierwszej, składa się z czterech 
pomieszczeń:

1) Do «korytarza prowadzącego na cmentarz» wchodziło się po 
uroczystości pogrzebowej. Odbywały się tu przygotowania do 
ostatniej drogi, czyli pochówku na cmentarzu. 

2) Po lewej stronie najprawdopodobniej znajdowała się sala kohe-
nów, czyli potomków kapłanów Świątyni Jerozolimskiej. Mieli oni 
obowiązek zachowania czystości rytualnej. Nie wolno im było 
przebywać ze zmarłym pod jednym dachem. Możliwe jest, że 
obserwując z sali przebieg uroczystości, spełniali ten warunek. 
To pomieszczenie nie było bowiem przykryte kopułą. 

3) Funkcja pomieszczenia po prawej stronie nie jest znana. Być 
może służyło ono rabinowi do przygotowania uroczystości. 

Taki podział pomieszczeń Bet Tahary był jak na owe czasy nietypowy. 
Widać to na przykładzie założenia cmentarnego w Dreźnie (Ernst Giese, 
1867). Podobnie jak olsztyński obiekt miało ono tradycyjną formę „bramy 
na cmentarz” i podobny jak on klarowny, symetryczny układ pomieszczeń. 
Decydująca różnica polega na tym, że wejście na cmentarz jest możliwe 
tylko przez salę pożegnań, a więc tylko przez to pomieszczenie, które 
właściwie wywodzi się z tradycji chrześcijańskiej. Sama Tahara odbywała 
się na drugim planie, była niewidoczna dla żałobników, w tym konkret-
nym budynku miała miejsce w pomieszczeniach po lewej stronie kaplicy.

Dynamika i funkcja 

Już projektując swój pierwszy obiekt, Mendelsohn wprowadził nowe 
rozwiązania architektoniczne. Czy już w Bet Taharze możemy odnaleźć 
cechy charakterystyczne dla jego późniejszego stylu architektonicznego? 

Przypomnijmy sobie podstawowe założenia jego stylu: dynamikę 
i funkcję. Funkcja, w tym przypadku żydowskie rytuały pogrzebowe, 
stanowią jasną wykładnię projektu budynku Bet Tahary. Wszystkie 
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sekwencje przestrzenne są bowiem przyporządkowane konkretnym 
rytuałom. 

Co do dynamiki – sekwencja przestrzenna jest ukształtowana w spo-
sób dynamiczny. Siłę dynamiki kształtującą architekturę Mendelsohna 
najwyraźniej da się odczuć w przebiegu sekwencji przestrzennych. 

Po przekroczeniu granic cmentarza Mendelsohn zaprojektował prze-
strzeń, którą z dwóch stron ograniczają dwa obiekty – dom ogrodnika 
i Bet Tahara. Do sali pożegnań w budynku wchodzi się przez niski kory-
tarz. Tutaj za sprawą kopuły przestrzeń otwiera się ku górze, a jedno-
piętrowe boczne wnęki wydają się poszerzać pomieszczenie. W niskim 
holu prowadzącym na cmentarz przestrzeń zmniejsza się we wszystkich 
swoich wymiarach. Dzieje się to, zanim żałobnicy towarzyszący zmarłemu 
w ostatniej drodze wyjdą na zewnątrz budynku.

Jest to dynamicznie ukształtowana sekwencja przestrzenna, odczu-
walna w momencie przechodzenia przez kolejne pomieszczenia. Zatem 
i drugi filar jego koncepcji architektury, dynamika, jest widoczny już 
w pierwszym dziele Mendelsohna. 

W odróżnieniu do jego późniejszych projektów w przypadku Bet 
Tahary nie powstała jednak dynamicznie ukształtowana bryła, tak ty-
powa dla późniejszej architektury Mendelsohna. Dynamicznie ukształ-
towane pomieszczenia nie mają tu wpływu na przegrody zewnętrzne. 
Pomieszczenia sprawiają wrażenie form, które zostały niejako wlane 
do pustego pojemnika, czyli przegród zewnętrznych. Jednak formy 
i pojemnik, czyli przestrzeń i przegrody zewnętrzne – nie są dobrze 
dopasowane. W budynku pozostały puste przestrzenie, które widać 
najwyraźniej w przekroju kopuły i pierwszego pomieszczenia. Wydaje 
się, że Mendelsohn nie przemyślał do końca przestrzeni pomiędzy 
przegrodami a pomieszczeniem, czyli właściwej substancji budowlanej 
i konstrukcji. Dynamika Bet Tahary nie odpowiada dokładnie dynamice 
jego późniejszych projektów. 

W tym kontekście po raz pierwszy przyszła mi do głowy myśl, że 
jego sposób projektowania nie ma tu charakteru „konstrukcyjno-archi-
tektonicznego”, lecz raczej artystyczny, może nawet malarski. 
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Jego sposób postępowania przypomina czynności malarza kompo-
nującego na obrazie poszczególne kształty. Wassily Kandinsky opisywał, 
w jaki sposób tworzy „czysto malarską kompozycję”. Pojedyncze kształty 
w kompozycji malarskiej określał jako „materiał budowlany”, który został 
podporządkowany większej formie obrazu. W podobny sposób Mendel-
sohn pracował nad projektem Bet Tahary. „Materiał budowlany“, czyli 
formy czy raczej kształty pomieszczeń dopasowywał do bryły budynku 
i w ten sposób konstruował swoją architekturę. Jest to pierwszy ślad, 
subtelnie nawiązujący do Błękitnego Jeźdźca.

Jeszcze wyraźniej „malarski” sposób projektowania Mendelsohna 
widoczny jest w żebrowej konstrukcji sklepienia kopuły. Znajdują się 
tam wyłącznie elementy ozdobne, nie konstrukcyjne. Widać to również 
na strychu, gdzie odsłonięto nośne belki drewniane na zewnątrz kopuły. 
Wewnętrzne żebrowania kopuły są ułożone zupełnie inaczej niż elementy 
konstrukcyjne. Mendelsohn ukształtował je w tynku, kierując się wzglę-
dami artystycznymi, by podobnie jak Kandinsky skonstruować kopułę. 
Kryteria konstrukcyjne i statyczno-projektowe, właściwości materiałów 
budowlanych odegrały drugorzędną rolę. Wydaje się, że Mendelsohn 
nie do końca je przemyślał. Do czego dążył Mendelsohn, jaki rodzaj 
artystycznego wyrazu chciał osiągnąć? 

Kopuła 

Sala pożegnań z kopułą na kwadratowym rzucie była typowa dla ówcze-
snych czasów. Najczęściej znajdowała się w centrum założenia cmentar-
nego, usytuowanego symetrycznie wzdłuż osi – tak jak ma to miejsce 
też w przypadku Bet Tahary w Olsztynie. Ten rodzaj budowli rozwijał 
się w drugiej połowie XIX wieku i wywodził się nie z żydowskiej, lecz 
z architektury wczesnochrześcijańskich baptysteriów. 

„Ukoronowaniem” sali pożegnań były wówczas typowe kopuły lub 
sklepienia w kształcie półkuli. I tym razem Mendelsohn wprowadził inne 
rozwiązanie – kopułę w innym kształcie. Kopuła, która rozciąga się nad 
salą Bet Tahary ma kształt piramidy, która budzi skojarzenia z namiotem 
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chroniącym uczestników zebranych w pomieszczeniu. Kształt namiotu 
przypomina Namiot Zgromadzenia Przybytku Mojżeszowego. 

W judaizmie Przybytek Mojżeszowy to symboliczne miejsce spotka-
nia z Bogiem, „Dom Boży”, który w czasach wędrówki narodu izraelskiego 
przez pustynię służył jako najważniejsza świątynia. W jego wnętrzach 
przechowywano Arkę Przymierza z kamiennymi tablicami z tekstem 
Dekalogu. 

U Mendelsohna obraz Przybytku Mojżeszowego stał się bardziej 
abstrakcyjny. Architekt nadał mu nowy architektoniczny kształt – kopuły. 
W niewielkim stopniu przypomina on ten konkretny żydowski symbol. 
Na poziomie abstrakcyjnym kopuła nadal wywołuje skojarzenia z sym-
bolicznym znaczeniem Przybytku Mojżeszowego, bliskością Boga. Takie 
podejście było zupełnie nowe. Podobnej kopuły nie znalazłam w innych 
żydowskich budynkach cmentarnych. 

Sądzę, że w sposobie projektowania Mendelsohna można zauważyć 
jednoznaczne nawiązanie do Błękitnego Jeźdźca. Dążenie do abstrakcji, 
dzięki której architekt przekazuje treści religijne i duchowe, przypomina 
praktykę malarzy tej artystycznej grupy. 

Wassily Kandinsky uchodzi za twórcę abstrakcji. Jego pierwszy abstrak-
cyjny obraz powstał w 1913 roku, a w 1911 malarz opublikował książkę 
O duchowości w sztuce, w której postuluje porzucenie powierzchow-
nego materializmu na rzecz dochodzenia do istoty rzeczy. Abstrakcja 
miała służyć jako instrument przedstawienia „wewnętrznego dźwięku”, 
pozbawionego wszelkich aspektów materialnych, a więc tego, co czysto 
duchowe, co wpływa bezpośrednio na wewnętrzne życie emocjonalne 
i prowokuje obserwatora do podejmowania duchowych przemian. Jego 
obrazy miały poruszyć ludzi w głębi ich duszy. Malarz mówił, że chce 
wprowadzić „ludzką duszę w stan wibracji”. 

Wydaje się, że podobny zamiar można rozpoznać w Bet Taharze: 
Mendelsohn nawiązywał do obrazowych symboli, głęboko zakorzenio-
nych w wierze żydowskiej. Dlatego symbole te wywołują u obserwa-
tora określone skojarzenia oraz emocje. Jednak architekt nie przejął 
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bezpośrednio tych symboli. Kandinsky powiedziałby, że w pierwszej 
kolejności uwolnił je od „materii”. Dzieło Mendelsohna jest tak dalece 
abstrakcyjne, że – jak powiedział ktoś ze współczesnych mu o domu 
oczyszczeń „stworzył on tu przestrzeń, która (…) służy nieziemskiej idei”. 

Wydaje się, że także Mendelsohn chciał za pomocą architektury 
wywrzeć wpływ na ludzką duszę, uświadomić wewnętrzne procesy i idee 
duchowe, przekazać „przeczucie instancji boskiej, nadprzyrodzonej”. 
Stąd w swojej architekturze realizował podobne cele jak artyści z kręgu 
Błękitnego Jeźdźca w malarstwie, też z zastosowaniem takich samych 
artystycznych środków wyrazu – abstrakcji. 

Abstrakcja w Bet Taharze przejawia się nie tylko w przypadku żydow-
skich symboli i kształtów, lecz także w „dynamicznej sekwencji układu 
pomieszczeń”. 

Czy Mendelsohn, podobnie jak malarze, opórcz abstrakcyjnych form, 
wykorzystywał także kolory, by realizować swoje cele? 

Kolory

W kontekście badań kolorystyki u Mendelsohna chciałabym ponownie 
powołać się na autora artykułu z gazety „Münchner Tageszeitung”, który 
ukazał się w 1913 roku. Jest to jeden z niewielu oryginalnych tekstów 
źródłowych na temat Bet Tahary. Zawiera opis przemyśleń nieznanego 
autora, związanych z wyborem kolorów. Być może następujące zdania 
wypowiedział sam Mendelsohn: 

„[…] czerwonawy, fioletowy kolor ścian nadaje pomieszczeniom mistyczny, 
tajemniczy nastrój. Poza wyrazistym kształtem architektonicznym wła-
śnie oddziaływanie koloru jest podstawą całości, malowidła podkreślają 
wrażenie, że stworzono tu przestrzeń, która służy nieziemskiej idei”. 

Oddziaływanie kolorów ma decydujące znaczenie. Ten ślad prowadzi nas 
bezpośrednio do Błękitnego Jeźdźca. W mojej opinii związki kolorystyki 
z żydowskimi tradycjami nie są tak znaczące, jak te odnoszące się do 
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tradycji ekspresjonistycznych w malarstwie. Artyści z grupy Błękitny 
Jeździec bardzo intensywnie zajmowali się kolorami – zwłaszcza Wassily 
Kandinsky oraz Franz Marc. 

Obaj wnikliwie badali oddziaływanie kolorów, wykorzystując wie-
dzę na ten temat do opracowywania kolorystycznej kompozycji swoich 
obrazów. Franz Marc opisuje swoją teorię koloru w listach do zaprzyjaź-
nionego artysty Augusta Mackego. Kandinsky jest autorem książki, opisu-
jącej wpływ kolorów na ciało i duszę. Wspomnieliśmy już o tej publikacji, 
zatytułowanej O duchowości w sztuce, która ukazała się w 1911 roku. 
W tym samym roku Mendelsohn otrzymał zlecenie na realizację Bet 
Tahary. Architekt dysponował egzemplarzem tej książki i z przekonaniem 
polecał jej lekturę swojej późniejszej żonie Luise. 

W swojej książce Wassily Kandinsky wnikliwie bada oddziaływanie 
kolorów. Poszczególnym kolorom przyporządkowuje odczuwalne cechy, 
które nazywa „czysto wewnętrznym, psychicznym brzmieniem”. Kolor 
żółty opisuje jako ciepły, ziemski kolor z żywą siłą. Kiedy różne kolory 
zostają ze sobą wymieszane, zmienia się ich charakter i „brzmienie”. 
Powstaje zupełnie nowy „dźwięk kolorystyczny”. 

W kontekście Bet Tahary szczególnie ciekawe wydaje się przypo-
rządkowanie kolorom także „przestrzennego oddziaływania”. Kandinsky 
opisuje w swojej książce „ruch” kolorów. Według Kandinskiego ciepłe 
kolory, takie jak żółty, mają skłonność do promieniowania z centrum 
na obrzeża. Kolor żółty jest ekscentryczny, dlatego przemieszcza się 
w kierunku obserwatora. Ma charakter cielesny, świecki. 

Kolor niebieski jest jego dokładnym przeciwieństwem. Jest to kolor 
zimny, koncentryczny. Nie promieniuje, a oddala się od widza i w ten 
sposób budzi tęsknotę za nieskończonością i światem nadprzyrodzonym. 
Kolor niebieski ma charakter duchowy i nadzmysłowy. 

Siły drzemiące w kolorach wywołują ich dążenie „tam i z powrotem”, 
a ten ruch z kolei można odnieść do przestrzeni. Powstaje kolorystyczna 
przestrzeń. Kandinsky nazwał to „malarskim rozszerzeniem przestrzeni, 
które stanowi jeden z najbogatszych oraz najmocniejszych elementów 
kompozycji”. Malarz był bowiem przekonany, że gdy artysta „poprawnie” 
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ułoży harmonię kolorów, wówczas kolor może „oddziaływać bezpo-
średnio na duszę”. I tu dotarliśmy do najważniejszych założeń artystów 
z kręgu Błękitnego Jeźdźca, a szczególnie Kandinskiego. Dusza widza 
miała zostać poruszona nie tylko za pomocą abstrakcyjnych kształtów, 
lecz także koloru. Współbrzmienie wszystkich elementów „czysto malar-
skiej kompozycji”, czyli abstrakcyjnych kształtów oraz kolorów, przenosi 
obserwatora ze świata materialnego do sfery duchowej. 

Ta myśl przewodnia artystów odpowiada w istocie treści artykułu 
o Bet Taharze, który wcześniej cytowałam. Z tą różnicą, że autor nie odnosi 
jej do sztuki, lecz do architektury. Jeszcze raz przypomnę sens wypowiedzi: 
przez architektoniczny kształt oraz oddziaływanie kolorów miała powstać 
przestrzeń, która służyłaby nieziemskiej idei – duchowości. Dokładnie tak, 
jak czytamy w książce Kandinskiego! Za sprawą kształtów i kolorów w Bet 
Taharze miało nastąpić odwzorowanie „duchowego świata”.

Stanowiłoby to jednoznaczne potwierdzenie tezy, którą postawi-
liśmy już w odniesieniu do „abstrakcyjnych kształtów“ kopuły. Artykuł 
potwierdza tezę, że istnieje bliskie pokrewieństwo między środkami 
artystycznego wyrazu i intencjami malarzy Błękitnego Jeźdźca a archi-
tekturą Ericha Mendelsohna. Być może nawet Mendelsohn przeniósł 
rewolucyjne idee Błękitnego Jeźdźca na architekturę. 

Takie twierdzenie należy zweryfikować, poddając analizie kolory-
stykę pomieszczeń Bet Tahary. Czy można odnaleźć tu związki z teorią 
kolorów Kandinskiego oraz Marca? 

Spójrzmy w pierwszej kolejności na obrazy malarzy. Czy istnieją 
jakieś wspólne cechy między nimi a Bet Taharą? Odkryłam je przede 
wszystkim w obrazach Franza Marca, które są przedstawieniami zwie-
rząt. Marc i Mendelsohn używali podobnych barw oraz ich kombinacji, 
preferując odcienie czerwieni i błękitu. Skala kolorów w przypadku Bet 
Tahary jest jednak bardziej przytłumiona i powściągliwa. To oczywiste, 
Mendelsohn w swoim obiekcie zajmuje się takimi tematami jak śmierć, 
strata, żałoba. Jaskrawe barwy byłyby tu nie na miejscu. 

Mając nadzieję, że znajdę jednoznaczne nawiązania do Błękit-
nego Jeźdźca, spróbowałam przemierzyć drogę dawnych uczestników 



Między tradycją żydowską a grupą Błękitny Jeździec…

75

pogrzebu przez podzieloną na trzy części sekwencję pomieszczeń Bet 
Tahary. Obserwowałam przy tym oddziaływanie kolorów w odwołaniu 
do teorii Kandinskiego i Marca. 

Udajmy się jeszcze raz w drogę przez świat kolorów Bet Tahary. 
Najpierw – jak chcą Kandinsky i Marc – poszczególnym kolorom przypo-
rządkujemy określone oddziaływanie, odtworzymy powiązania kolorów 
między sobą, a na końcu zbadamy ich przestrzenne oddziaływanie. 

Goście żałobni wchodzili przez plac przed budynkiem, usytuowany 
między Bet Taharą a domem ogrodnika. W Bet Taharze napotykali na 
świat przytłumionych kolorów, odcięty od jasnego otoczenia na zewnątrz. 
W niskim korytarzu dominowało połączenie przytłumionej czerwieni 
i fioletu, które otaczało odwiedzających, dając im poczucie schronienia. 
Ten kolor, połączenie niebieskiego z czerwonym, został przyciemniony 
przez dodanie cząstek węgla. Według Kandinskiego przez połączenie ze 
soba dwóch różnych kolorów łączą się także ich cechy. Kolor czerwony 
według Kandinskiego jest ciepłym, ziemskim kolorem, który ma ogromną 
siłę. Błękit zaś to kolor zimny, niebiański. Emanuje spokojem i głębią. Siły 
tych kolorów są więc sprzeczne, ale łączą się we fiolecie. W ten sposób 
powstaje, według Kandinskiego, schłodzona czerwień, która ma w sobie 
coś „chorobliwego, zgaszonego, smutnego”. Fiolet ma tendencję do od-
dalania się od człowieka, przenikania w sfery pozaziemskie. Franz Marc 
opisuje ten kolor w podobny sposób: „Kiedy łączysz poważny, duchowy 
błękit z czerwienią, wówczas błękit nabiera nieznośnego smutku”. 

Fiolet to kolor żałoby, lecz także duchowości, odpowiedni dla bu-
dowli stojącej na cmentarzu. Kiedy spojrzymy na to bardziej wnikliwie, 
odkryjemy, że odcień fioletu w Bet Taharze jest zbliżony do czerwieni. 
Według Kandinskiego emanuje on siłą i ciepłem czerwieni. W całym bu-
dynku Bet Tahary czerwony fiolet działa więc na gości budująco, daje im 
pocieszenie i nadzieję. Według Franza Marca duży udział w tym kolorze 
czerwieni wskazuje na związek z ziemią, która dominuje nad nieziemskim 
błękitem. 

Błękit zawarty w fiolecie wywołuje zaś spokojną, duchową atmos-
ferę, skłaniającą do kontemplacji. Czerń węgla według teorii kolorów 
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Kandinskiego wzmacnia takie elementy jak żałoba, powaga oraz cisza. 
Efekt ten nazwał on nawet „wiecznym milczeniem bez przyszłości”. 

Podsumowując oddziaływanie kolorów: spokojny, ziemski czerwony 
fiolet dodaje żałobnikom otuchy i sił, stwarza poczucie bezpieczeństwa. 
Barwa błękitna zawarta w tym kolorze emanuje spokojem oraz umoż-
liwia skupienie, przygotowanie się na uroczystość oraz zbliżające się 
pożegnanie. 

W prostym korytarzu nic nas nie rozprasza. Na suficie znajduje się 
jedyny akcent kolorystyczny, są to czarne kwadraty na pomarańczowo-
niebieskim tle. Kontrast między kolorem niebieskim a pomarańczowym 
nadaje według Marca uroczystego wyrazu. Wraz z czernią, nie-kolorem 
wiecznego milczenia, kolorystyka sufitu wskazuje wyraźnie na przezna-
czenie pomieszczenia – uroczystość żałobną. 

Po lewej stronie znajduje się pomieszczenia Tahary, utrzymane w ko-
lorze kremowo-białym. Biały dla Kandinskiego jest kolorem czystości, 
odpowiednim do rytualnego oczyszczenia.

Następnie goście udawali się przez szerokie wrota do sali pożegnań. 
Strefa parteru jest urządzona skromnie. Na tle przytłumionego czerwo-
nego fioletu w oczy rzucają się tylko pasma szklanych mozaik na słupach, 
które połyskują na szmaragdowo i zielono. Czerwień fioletu oraz zieleń 
tworzą delikatny kontrast. Według Kandinskiego siła i ruch tych kolorów 
się wyrównują. W odniesieniu do Bet Tahary można zinterpretować to 
połączenie kolorów jako przywracające żałobnikim duchową równowagę. 
Bezruch oraz statyczność sił sprzyjają zatrzymaniu i uspokojeniu. 

Na kopule ziemski, smutny czerwony fiolet w coraz większym stop-
niu zastępowany jest przez barwy niebieskie. Niebieskie pasy, składające 
się z kwadratowych mozaik w kolorze ultramaryny, podkreślają werty-
kalność żebrowania. 

W ten sposób powstaje wrażenie silnej dynamiki ukierunkowanej 
ku górze. Wszystko w sali pożegnań skierowane jest ku wierzchołkowi 
kopuły, zwieńczonej polichromiami i dekoracjami. Kandinsky i Marc 
interpretowali błękit jako kolor nieba, który budzi w ludziach tęsknotę 
za czystością i za tym, co nadprzyrodzone, daje wgląd w sferę boską. 
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Według teorii kolorów przejście między czerwonym fioletem na 
parterze budynku a błękitem na kopule symbolizuje także przejście 
między ziemią a niebem. Taką samą symbolikę reprezentuje ruch, który 
Kandinsky przyporządkował tym kolorom. Podczas gdy czerwony fiolet 
jest po części ukierunkowany na ludzi, niebieski oddala się od człowieka, 
udając się w sferę nieskończoności, na tamten świat. 

Te przeciwstawne siły w błękicie oraz w czerwieni tworzą według 
Kandinskiego niezwykłe napięcie w kompozycji obrazu. Artyści z kręgu 
Błękitnego Jeźdźca bardzo chętnie sięgali po tę kombinację kolorów. We-
dług Kandinskiego „to właśnie duży duchowy kontrast między kolorami 
stwarza najsilniejszą oraz najodpowiedniejszą harmonię”. 

Właśnie za sprawą tego przeciwieństwa powstał maksymalny ruch kolorów 
„tam i z powrotem”, maksymalne oddziaływanie przestrzenne kolorów. 
Czy Mendelsohn podjął próbę przeniesienia tego maksymalnego oddzia-
ływania przestrzennego do Bet Tahary, czyli trójwymiarowej przestrzeni?

Przypatrując się kolorom na kopule, można dostrzec akcent jasnego 
pomarańczu kwiatów lilii. Według Kandinskiego ten kolor, jako mieszanka 
żywej żółci z czerwienią, wywołuje skojarzenie z żywotnością. Kolor 
pomarańczowy w najwyższym punkcie kopuły wyraża „poważną radość 
z życia”. Można go odczytać jako symbol „nadziei na zmartwychwstanie 
w czasach Mesjasza”. 

Bardzo podobnie można zinterpretować jasny błękit oraz jasną zieleń 
obok pomarańczu. Kolory te powstają, kiedy ciemniejsze odcienie mie-
szamy z bielą. Biel według Kandinskiego symbolizuje świat niematerialny 
oraz narodzenie. W szczycie kopuły kolor ten mógłby zatem symbolizo-
wać przejście do niematerialnego świata oraz narodziny lub odrodzenie, 
wskazując tym samym na zmartwychwstanie.

Jednocześnie aktywny kolor pomarańczowy według Kandinskiego 
stanowi kontrast w zestawieniu z biernym fioletem. Ten kontrast obecny 
jest w sali pożegnań na jej całej wysokości: od jasnego pomarańczowego 
zwieńczenia kopuły po zdominowaną przez fiolet strefę parteru. Kontrast 
barw wraz z zmierzającym do szczytu błękitem akcentował wertykalną 
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dynamikę. Z „ziemi pełnej żałoby” po „niekończące się Królestwo Nie-
bieskie” aż do Zmartwychwstania. Oddziaływanie przestrzenne barw 
ma tu wymiar maksymalny. 

Po tym emocjonalnym punkcie kulminiacyjnym pożegnania czy 
oczyszczenia duszy zmarłego w sali pożegnań goście przechodzili do 
niskiej hali prowadzącej na cmentarz. Była ona najprawdopodobniej 
urządzona podobnie do korytarza. Dominował ziemski, dodający otuchy 
fiolet, z jednym tylko akcentem, czyli pomarańczowo-niebieskim „uro-
czystym brzmieniem” na suficie. 

Tutaj żałobnicy mogli odzyskać kontakt z ziemią oraz przygotować 
się do ostatniej drogi. Przez szeroką bramę wychodzili na cmentarz, na 
zewnątrz, do „królestwa wiecznego życia”. 

Gesamtkunstwerk („dzieło totalne”) 

Czy Mendelsohn rzeczywiście czerpał inspirację z teorii malarskich, tego 
nie da się jednoznacznie udowodnić. Wydaje mi się, że będąc w sali 
pożegnań w Bet Taharze, byłam w stanie poczuć opisane oddziaływanie 
kolorów, zwłaszcza stan spokoju, stan odcięcia się od świata zewnętrz-
nego oraz skupienia i ukierunkowania na własnym wnętrzu.

Za pomocą malarskich środków wyrazu, jakimi są kształt i kolor, 
Mendelsohn zaprojektował w Bet Taharze architektoniczną drogę przez 
proces żałoby oraz pożegnania. Wspierał w ten sposób emocje towarzy-
szące uczestnikom odbywających się tu uroczystości. 

Kolor nie tylko tworzy atmosferę, lecz także buduje przestrzeń. Ar-
chitekt przeniósł dynamiczną przestrzeń kolorystyczną dwuwymiaro-
wych obrazów malarzy na rzeczywistą, trójwymiarową, dynamicznie 
ukształtowaną sekwencję przestrzenną, czyli na budynek Bet Tahary. 
W ten sposób dynamiczną przestrzeń kolorystyczną przełożył z malar-
stwa na architekturę, by tak jak malarze poruszać ludzką duszę oraz 
wprowadzić ją do duchowego królestwa. 

Wydaje się to szczególnie imponujące, dotyczy bowiem zasadniczego 
filaru Mendelsohnowskiej teorii architektury! Dynamikę, która wraz 
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z funkcją kształtuje architekturę – a w przypadku Bet Tahary sekwencję 
pomieszczeń, w pierwszym dziele Mendelsohna można zinterpretować 
jako „wyraz drzemiących w kolorach i kształtach sił”. Dopiero w póź-
niejszym okresie, kiedy całkowicie poświęca się architekturze i podczas 
projektowania w większej mierze uwzględnia właściwości materiałów 
budowlanych, dynamika staje sie dla niego „wyrazem drzemiących w ma-
terii sił” – zamiast oddziaływaniem kolorów i kształtów. 

Wraz z tym ostatnim małym krokiem Mendelsohnowska teoria 
architektury osiągnęła pełną dojrzałość. Lecz kiedy miał miejsce ten 
ostatni, decydujący krok?

Kluczowym doświadczeniem na pewno była Hala Stulecia Maxa Berga 
we Wrocławiu, którą architekt odwiedził bezpośrednio po otwarciu Bet 
Tahary w sierpniu 1913 roku. Ta budowla ze stali i betonu, z wówczas 
największą kopułą świata, wywarła na nim silne wrażenie. Mendelsohn 
zaczął zdawać sobie sprawę, jakie możliwości stwarza budowanie z że-
lazobetonu. Statyczne oraz konstrukcyjne właściwości materiałów miały 
od tego momentu kształtować jego projekty. Nie jak wcześniej wizualne 
środki malarzy. 

Ten przełom można wyraźnie rozpoznać w dziele Mendelsohna. 
Bryła budynków oraz dynamicznie ukształtowane pomieszczenia sta-
piają się od tego momentu w jednolitą trójwymiarową masę budowlaną. 
Wszystkie ślady po dwuwymiarowym malarstwie zniknęły. 

Po raz pierwszy widać to na przykładzie „Fantazyjnych szkiców do 
realizacji w żelazobetonie“, które powstawały od wiosny 1914 roku, około 
pół roku po otwarciu Bet Tahary. Mendelsohn określa je jako „poczatek 
swojego architektonicznego tworzenia”; bez śladów malarstwa. 

Następnie pojawiła się wieża Einsteina, którą Mendelsohn przedsta-
wiał jako swoje pierwsze dzieło z ekspresjonistycznymi, dynamicznymi 
kształtami. Był to początek drogi, którą obrał Mendelsohn: dynamika 
i funkcja zaczęły stanowić fundament jego twórczości. 

Jego projekty powstawały na całym świecie. Pod koniec swojej 
kariery Mendelsohn projektował duże centra dla gminy żydowskiej oraz 
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synagogi w Stanach Zjednoczonych. Były one zakorzenione w żydowskiej 
tradycji. Początek tej twórczości stanowi jednak „malarska“ Bet Tahara, 
usytuowana między żydowską tradycją a Błękitnym Jeźdźcem.

Przekład z języka niemieckiego: Jeannine Nowak, Kornelia Kurowska
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Od Bet Tahary 
do Domu Mendelsohna – 
adaptacja i nowa funkcja 
obiektu zabytkowego

Kornelia Kurowska, Ewa Romanowska

W Olsztynie, rodzinnym mieście niemiecko-żydowskiego architekta Eri-
cha Mendelsohna (1887-1953), zachowała się jego pierwsza budowla: 
Bet Tahara, dawny dom oczyszczenia i dom ogrodnika przy cmentarzu 
żydowskim przy ul. Zyndrama z Maszkowic (dawnej Seestraße). Była 
to realizacja jednego z pierwszych zleceń, które otrzymał Mendelsohn, 
wówczas student architektury na politechnice w Monachium. Budynek 
został wzniesiony przez gminę żydowską w latach 1912-1913. Swoją pier-
wotną funkcję pełnił do czasów drugiej wojny światowej. 

We wrześniu 1913 roku miała miejsce uroczystość otwarcia Bet Ta-
hary. Wzięli w niej udział członkowie gminy żydowskiej, najwyżsi rangą 
urzędnicy miejskiego magistratu, przedstawiciele instytucji społecznych 
działających w Olsztynie. Na początku października 2013 roku w zaada-
ptowanym na Centrum Dialogu Międzykulturowego budynku dawnej Bet 
Tahary odbywały się wydarzenia kulturalne i edukacyjne VII Dni Kultury 
Żydowskiej. W 100-lecie powstania budynku i 60. rocznicę śmierci Men-
delsohna obiekt stał się wizytówką miasta i regionu, miejscem, które 
przypomina o postaci wielkiego architekta i społeczności żydowskiej 
Olsztyna, a jednocześnie symbolizuje spotkanie i dialog.

Blisko osiem lat trwały starania, poszukiwanie i pozyskiwanie środków, 
w końcu sam remont i adaptacja obiektu na nowy cel. Tego ambitnego 
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zadania podjęło się środowisko olsztyńskiej Borussii, osoby związane ze 
Stowarzyszeniem Wspólnota Kulturowa „Borussia” i Fundacją „Borussia”, 
a także grupa ekspertów i przedstawicieli instytucji, którzy swym do-
świadczeniem i wiedzą bezinteresownie wspierali społeczników. Historia 
ratowania tego niezwykłego i jednocześnie przez wiele lat zapomnia-
nego obiektu jest jednocześnie przykładem działania nowatorskiego 
i wybiegającego poza ogólnie przyjęte standardy prowadzenia działań 
konserwatorskich i remontowych. 

Składa się na to wiele czynników. Po pierwsze proces rewitalizacji 
zabytkowego obiektu przeprowadziły organizacje pozarządowe. Nie 
byłoby w tym nic dziwnego – wiele obiektów zabytkowych odzyskuje 
dawną świetność dzięki organizacjom powołanym specjalnie do tego celu. 
W tym przypadku sytuacja była zgoła inna. Stowarzyszenie WK „Borus-
sia”, podpisując w styczniu 2005 roku umowę dzierżawy z właścicielem 
obiektu, Fundacją Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego (FODZ), nie miało 
doświadczenia w prowadzeniu projektów inwestycyjnych. Nie posiadało 
też żadnych środków na remont zabytku. Choć podobnie jak Fundacja 

„Borussia” (która w 2006 roku włączyła się do realizacji projektu) zajmuje 
się m.in. ochroną dziedzictwa kulturowego i promowaniem idei dialogu 
międzykulturowego, to działalność w tej sferze obejmowała wcześniej 
tylko projekty edukacyjne i kulturalne. Podjęcie się uratowania jednego 
z najważniejszych olsztyńskich zabytków stało się dla Borussii poważ-
nym wyzwaniem, ale także symbolicznym wypełnieniem programowej 
misji organizacji, która w swoich działaniach odwołuje się do wielokul-
turowej przeszłości regionu – specyfiki miejsca genius loci i losów jego 
mieszkańców. 

Umowa z właścicielem obiektu została zawarta na trzydzieści lat. 
Zobowiązywała ona Borussię do opieki nad cmentarzem i uprawniała ją 
do dzierżawy domu oczyszczeń i domu ogrodnika1. Zgodnie z jej zapisami 

 1 W czerwcu 2009 roku w związku z przygotowaniami do złożenia wniosku o do-
finansowanie prac konserwatorskich i remontowych w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013 podpisany został aneks do 
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Borussia była zobowiązana do rozpoczęcia remontu w ciągu czterech lat 
od jej podpisania. Pierwsze prace zabezpieczające obiekt i remont dachu 
Borussia przeprowadziła dzięki wsparciu finansowemu Samorządu Miasta 
Olsztyna w 2006 roku. Miasto wyłożyło także środki na pierwszą eksper-
tyzę konserwatorską, niezbędną do podjęcia dalszych działań na rzecz 
ratowania zabytku. Kolejny etap prac był możliwy w następnych latach 
dzięki dotacjom pozyskanym z berlińskiej Fundacji „Pamięć, Odpowie-
dzialność i Przyszłość” oraz Samorządu Miasta Olsztyna. Konserwatorzy 
zabytków prowadzili prace konserwatorskie w sali głównej w Bet Taharze 
wspólnie z borussiańskimi wolontariuszami, młodymi ludźmi z Polski, 
Niemiec i Rosji. Efekty tej współpracy, która sama w sobie stanowiła 
niezwykły eksperyment edukacyjny, potwierdziły badania specjalistów: 
po usunięciu wtórnego stropu betonowego z podpierającymi go filarami 
odkryto pseudokopułę wieńczącą salę, a na niej oryginalnie zachowane 
polichromie i – po części – mozaiki, zaprojektowane przez młodego 
Mendelsohna. Ornamentyka i kolorystyka tych unikatowych malowideł 
świadczą o wpływach ekspresjonistycznej grupy artystycznej Błękitny 
Jeździec z Monachium, z którą w czasie studiów blisko współpracował 
Mendelsohn. W sali zachowała się także oryginalna posadzka z lastryko, 
którą zdobi gwiazda Dawida. Konserwacja sali głównej była pierwszym 
etapem kompleksowego programu konserwacji zabytku. Mimo iż zgodnie 
ze sztuką powinny ją poprzedzić prace budowlane, z dzisiejszego punktu 
widzenia możemy stwierdzić, że takie niestandardowe podejście przyczy-
niło się do sukcesu działań Borussii. Odkrycia konserwatorów pozwoliły 
bowiem zwrócić uwagę opinii publicznej i fachowców na wyjątkowe 
walory i wartość Mendelsohnowskiego projektu. 

W kolejnych latach Borussia pozyskała środki na ratowanie obiektu, 
m.in. ponownie z Samorządu Miasta Olsztyna, a także z Krakowskiej 

umowy dzierżawy. Po wprowadzonych zmianach dzierżawcą stała się Fundacja 
„Borussia”, a zakres dzierżawy został poszerzony o działkę cmentarza (bez tytułu 
prawnego do dysponowania nieruchomością niemożliwe byłoby ubieganie się 
o środki UE na prace na działce cmentarza).
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Fundacji Komunikacji Społecznej. Wspierały ją też osoby prywatne, prze-
kazując darowizny i datki. Stowarzyszenie Wspólnota Kulturowa „Borus-
sia”, które jest organizacją pożytku publicznego, co roku przekazywało 
wpływy z 1% na rzecz remontu. W zbiórce środków pomagało także 
działające od 2007 roku w Niemczech stowarzyszenie „Freunde der Bo-
russia Olsztyn/Allenstein e.V.” (Przyjaciele Borussii Olsztyn), skupiające 
sympatyków olsztyńskiej organizacji i idei ratowania Mendelsohnow-
skiego obiektu. Z pozyskanych środków przeprowadzono konserwację 
mozaik na kolumnach w sali głównej, remont konstrukcji budynku oraz 
wyburzono wtórny łącznik pomiędzy Bet Taharą a domem ogrodnika. 
We wrześniu 2010 roku po ponad roku przygotowań, badań konser-
watorskich, architektonicznych i przejściu skomplikowanej procedury 
aplikacyjnej, wnosząc jako wkład własny środki w wysokości 621 397,55 
zł, Borussia pozyskała fundusze europejskie z Regionalnego Programu 
Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013. Umowa z Województwem 
Warmińsko-Mazurskim jako Instytucją Zarządzającą RPO WiM o dofi-
nansowanie projektu „DOM MENDELSOHNA. Remont i przystosowanie 
zabytkowego domu oczyszczeń Bet Tahara na cele edukacyjne, kulturalne 
i turystyczne” opiewała na łączną kwotę 2 076 569,25 zł. Dofinansowanie 
RPO w wysokości 1 449 927,53 zł umożliwiało podjęcie gruntownego 
remontu obiektu i jego przystosowanie do nowej funkcji, którą zapla-
nowała Borussia. 

Prace konserwatorskie i budowlane prowadzone ze środków unij-
nych rozpoczęły się jednak z opóźnieniem. W przypadku umowy z Unią 
Europejską konieczne było pozyskanie dwóch zabezpieczeń realizacji jej 
zapisów. Dla organizacji pozarządowej, która prowadzi remont obiektu 
niebędącego jej własnością i nie posiada majątku mogącego zabezpie-
czać projekt, warunek ten stanowił poważną przeszkodę. Poszukiwania 
wyjścia z tej sytuacji trwały wiele miesięcy. Ostatecznie prace rozpoczęły 
się jesienią 2011 roku i trwały do końca 2012. Objęły one: odtworzenie 
pierwotnych otworów okiennych i drzwiowych, wymianę stolarki, re-
mont posadzek w Bet Taharze, aranżację konserwatorską i uczytelnie-
nie funkcji pomieszczeń, likwidację wtórnych nawarstwień na ścianach, 
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rekonstrukcję i odtworzenie tynków, mozaik i polichromii, uczytelnienie 
dawnych podziałów elewacji i odtworzenie tynków, dekorację ścian na 
sufitach, osuszenie fundamentów obu budynków, wymianę instalacji 
sanitarnej i elektrycznej, ułożenie chodnika wokół budynków. W po-
szczególnych pomieszczeniach prowadzono prace dostosowujące je do 
nowej funkcji. Środki RPO umożliwiły dodatkowo wyposażenie części 
warsztatowej w domu ogrodnika. Teren cmentarza żydowskiego po 
badaniach archeologicznych, umożliwiających skorygowanie jego granic, 
został otoczony ogrodzeniem.

Ze względu na specyfikę historyczno-kulturową obiektu istotna 
była bliska i intensywna współpraca inwestora, konserwatorów zabytku, 
firmy budowlanej i projektantów oraz prowadzenie bieżących konsultacji 
z ekspertami z zakresu historii architektury i konserwatorstwa. Prace 
w obiekcie prowadzone były pod nadzorem Miejskiego Konserwatora 
Zabytków. Teren cmentarza żydowskiego znajduje się pod ochroną Wo-
jewódzkiego Konserwatora Zabytków. Na każdym etapie prac Borussia 
ściśle współpracowała z Komisją Rabiniczną oraz właścicielem obiektu, 
Fundacją Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego. 

Choć Borussia nadal poszukuje środków, które umożliwią dokończe-
nie prac nad rewitalizacją obiektu, wyposażenie budynku Domu Men-
delsohna oraz uczytelnienie cmentarza żydowskiego, najważniejszy ich 
etap udało się zakończyć. 

O powodzeniu tego przedsięwzięcia, prowadzonego dzięki społecznej 
pracy borussian zadecydowało ich zaangażowanie i determinacja. Dla 
wielu osób i instytucji przekonująca była także opracowana przez Borussię 
koncepcja użytkowania budynku. Ewaluowała ona przez lata, lecz w jej 
ostatecznej wersji znalazło się wiele założeń sformułowanych przez Ro-
berta Trabę i Kazimierza Brakonieckiego, zanim jeszcze Borussia przejęła 
pieczę nad obiektem. W dyskusji nad założeniami koncepcji, która toczyła 
się równolegle do pozyskiwania środków projektowych na remont budyn-
ków, obok specjalistów brali udział członkowie Borussii i jej organizacji 
partnerskich, historycy, architekci, ale także mieszkańcy Olsztyna i młodzi 
wolontariusze, uczestnicy międzynarodowych projektów Borussii.
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Zgodnie z koncepcją Borussii budynek dawnej Bet Tahary zyskał nową 
funkcję, uwzględniającą potrzeby społeczne i współczesne uwarunkowa-
nia: został zaadaptowany na Centrum Dialogu Międzykulturowego DOM 
MENDELSOHNA, niezależny ośrodek edukacji obywatelskiej i kultury, 
prowadzony w partnerstwie przez obie olsztyńskie organizacje. Nowa 
funkcja umożliwia ochronę i eksponowanie jego wszelkich walorów za-
bytkowych, lecz nie ogranicza się do tych aspektów. Założeniem Borussii 
było bowiem nie tylko zachowanie i rewitalizacja obiektu, ale również 
przeobrażenie go w miejsce spotkań, debat, wspólnej pracy twórczej 
ludzi różnych kultur, narodów, orientacji światopoglądowych. W daw-
nym domu oczyszczenia mieszczą się dziś pomieszczenia, w których 
odbywają się wykłady, koncerty, spotkania tematyczne: literackie, mu-
zyczne i filmowe. To przestrzeń otwarta na kulturę niezależną i działania 
warsztatowe. Możliwe jest także eksponowanie wystaw, a docelowo 
ma się znaleźć mała czytelnia. Dawny dom ogrodnika mieści zaplecze 
biurowe i warsztatowe. 

Pomysł utworzenia Centrum Dialogu Międzykulturowego nazwa-
nego imieniem wielkiego architekta mieliśmy okazję przedstawić Alexis 
Petty, prawnuczce Ericha Mendelsohna, która w marcu 2011 roku na 
zaproszenie Borussii gościła w Olsztynie. W naszych rozmowach i wywia-
dzie prasowym przychylnie oceniła plany adaptacji budynku do nowej 
funkcji: „Jestem pod wrażeniem pomysłu Borussii, by stworzyć w Bet 
Tahara centrum dialogu. Myślę, że ten budynek doda energii przedsię-
wzięciu, bo już ma bogatą historię. Tak powinno być – z jednej strony 
należy celebrować historię, z drugiej odpowiadać na nowe potrzeby, iść 
o krok dalej”2.

Dzięki wielu dyskusjom i konsultacjom powstał projekt spójny pod 
względem funkcji, formy i konstrukcji, nawiązujący do pierwotnego 
kształtu obiektu nadanego mu przez Mendelsohna, a jednocześnie 

 2 Magdalena Spiczak-Brzezińska, Prawnuczka Ericha Mendelsohna dobrze się u nas 
czuje, http://olsztyn.gazeta.pl/olsztyn/1,48726,9336500,Prawnuczka_Ericha_Men-
delsohna_dobrze_sie_u_nas_czuje.html, 02.10.2013.
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uwzględniający specyfikę nowej funkcji. Połączył on zabytkową architek-
turę ze współczesnymi rozwiązaniami technicznymi i ekonomiką budowy. 

Nie czekając na zakończenie prac konserwatorskich i adaptacji zabytku, 
już od 2006 roku pod hasłem „Salony Mendelsohna” w samym obiekcie 
i innych miejscach Olsztyna Borussia organizowała seminaria, odczyty, 
spotkania literackie, muzyczne i filmowe, poświęcone kulturze i histo-
rii Żydów oraz osobie Ericha Mendelsohna. Na stałe wpisały się one 
w program olsztyńskich imprez kulturalnych, podobnie jak borussiańskie 
projekty artystyczne wokół budynku dawnej Bet Tahary czy inspirowane 
architekturą Mendelsohna. 

W odrestaurowanym zabytkowym obiekcie Borussia od 2013 roku 
prowadzi działania programowe, podejmujące kwestie wielokulturowości, 
debaty historyczne, istotne dla budowania świadomości regionalnej, re-
lacji społecznych i współpracy międzynarodowej. Służą one podniesieniu 
poziomu wiedzy i akceptacji wobec odmienności kulturowej, poglądowej 
i wyznaniowej, zapewniają dostęp do źródeł obrazujących wielokulturo-
wość regionu, kształtują postawy prospołeczne, otwartości, tolerancji 
wobec inności. Nacisk położony jest na partycypację uczestników, zgod-
nie z zasadą „learning by doing”.

W DOMU MENDELSOHNA odbywają się stałe cykle zajęć, m.in.: 
• Lekcje dialogu – adresowane do uczniów i studentów zajęcia 

z zakresu edukacji międzykulturowej, historii regionu, budu-
jące świadomość obywatelską. Uczniowie/studenci pod opieką 
nauczycieli uczestniczą w blokowych zajęciach trwających od 
1,5 do 4 godzin. Zajęcia prowadzone są przez współpracowników 
Borussii oraz ekspertów stale z nami współpracujących.

• zajęcia dla nauczycieli – wsparcie metodologiczne w pracy z mło-
dzieżą w tematyce dotyczącej kwestii międzykulturowych, dzia-
łań na rzecz akceptacji i wspierania różnorodności kulturowej 
społeczeństwa oraz przeciwdziałania przejawom dyskryminacji
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• warsztaty nt. tradycji i kultury Żydów oraz historii olsztyńskiej 
gminy żydowskiej

• zajęcia poświęcone postaci Ericha Mendelsohna i jego dorobkowi
• spacery Śladami olsztyńskich Żydów

W latach 2006-2015 Borussia zorganizowała w Olsztynie 10 edycji Dni 
Kultury Żydowskiej, które przybliżały historię społeczności żydowskiej 
w regionie i promowały jej kulturę i tradycję. Od 2016 roku Borussia 
organizuje nowe wydarzenie – Festiwal Mendelsohna. Jest to przegląd 
najważniejszych wydarzeń kulturalno-edukacyjnych skupionych wokół 
dialogu i zjawiska przenikania się kultur 3 narodów: polskiego, żydow-
skiego i niemieckiego, od dziesięcioleci współistniejących w Olsztynie. 
Erich Mendelsohn jako patron festiwalu uosabia nie tylko wielką ar-
chitekturę, lecz także losy współczesnego człowieka, który w swoim 
życiu i twórczej pracy przekracza granice różnych kultur, czerpie z nich, 
poszukując inspiracji, własnego stylu, kształtując swą indywidualną 
tożsamość. W pierwszej edycji w ciągu 4 dni Festiwalu odbyło się 20 
różnych wydarzeń pod hasłem „W DRODZE”. Były to wykłady, warsztaty 
dla nauczycieli i edukatorów, spotkania tematyczne, koncerty, wystawy. 

Działalność programową Borussii wspiera Samorząd Miasta Olsztyn, 
Goethe-Institut, Warmińsko-Mazurski Urząd Marszałkowski, Fundacja im. 
Roberta Boscha oraz Program Unii Europejskiej „Erasmus+”. 

Dom Mendelsohna, dawna Bet Tahara, po remoncie zaczyna żyć no-
wym życiem i po latach niepamięci wraca do świadomości mieszkańców 
Olsztyna i regionu. Działalność programowa Centrum Dialogu Między-
kulturowego nazwanego imieniem wybitnego architekta uosabia dwie 
idee – spotkania i dialogu, które charakteryzowały także samego Ericha 
Mendelsohna jako twórcę, artystę o szerokich horyzontach, obywatela 
Europy i świata. Borussii udało się uratować niezwykły zabytek, lecz także 
wpisać go na nowo w przestrzeń społeczną i kulturową miasta i regionu. 
Stworzenie Centrum Dialogu Międzykulturowego DOM MENDELSOHNA 
to jednocześnie i symboliczny, i praktyczny krok w budowaniu wizerunku 



Od Bet Tahary do Domu Mendelsohna…

Olsztyna jako europejskiego miasta, w którym historia i pamięć łączą 
dawnych i obecnych mieszkańców, stają przyczynkiem do wzajemnego 
poznania, twórczych spotkań, dyskusji i debat, a różnorodność narodowa, 
społeczna, kulturowa czy religijna wzbogaca i uczy.
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Biogram Ericha Mendelsohna 
ze spisem najważniejszych dzieł

1887

Erich Mendelsohn urodził się 21 marca w Olsztynie [Allenstein] w Pru-
sach Wschodnich, przy Oberstr. 21 (dzisiejsza ulica Staromiejska) jako 
piąte z sześciorga dzieci modystki Emmy Esther Mendelsohn, de domo 
Jaruslawsky, i kupca Davida Mendelsohna.

1893-1907

Uczęszczał do szkoły podstawowej i gimnazjum w Olsztynie. 

1907

Immatrykulacja na Uniwersytecie Ludwika-Maximiliana w Monachium 
na wydziale ekonomii.

1908-1910

Mendelsohn przeniósł się na studia architektoniczne na politechnice 
w Berlinie-Charlottenburgu (immatrykulowany na czas od kwietnia 1908 
do maja 1910); jednocześnie rozpoczął działalność artystyczną (malarstwo 
olejne, grafika). 

1910

Przyszły architekt przenosi się na politechnikę w Monachium; kontynuuje 
studia architektonicznych, m.in. u Theodora Fischera. 
Sierpień: Pierwsze spotkanie z Luise Maas (1894-1980), późniejszą żoną, 
w Królewcu. Początek trwającej 43 lata korespondencji.
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1911

Wrzesień/październik: podróż do Włoch.
Projekt domu oczyszczenia i domu ogrodnika na cmentarzu żydowskim 
w Olsztynie.

1912

Sierpień: Dyplom.

1913 

Uroczyste otwarcie domu oczyszczenia i domu ogrodnika w Olsztynie/

1912-1914

Mendelsohn rozpoczyna pracę w charakterze samodzielnego architekta, 
projektanta mebli, scenografa i kostiumologa w Monachium. Obejmuje 
artystyczne i organizacyjne kierownictwo balów prasowych w Deut-
sches Theater w Monachium. Utrzymuje przyjacielskie relacje z artystami 
z kręgu Błękitnego Jeźdźca (Der Blaue Reiter). Wraz z nimi, Hugo Ballem 
i Arnoldem Schönbergiem tworzy nowy projekt Teatru Ekspresjonistów.

1914

Listopad: przeprowadzka do Berlina.

1915

Szkolenie w charakterze sanitariusza przy Czerwonym Krzyżu.
Powołanie do wojska.
5 października: ślub z Luise Maas w Berlinie.

1916

4 maja: narodziny córki Marie Luise Esther.

1917

Służba na froncie wschodnim w okolicy Ilipan.
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1918

Przeniesienie na front zachodni; Erich Mendelsohn zostaje rany, prze-
bywa w lazaretach; pod koniec wojny awansuje na młodszego sierżanta. 
Wraca do Berlina.
7 listopada: otwiera własne biuro architektoniczne w berlińskiej dzielnicy 
Westend (przy Ahornallee 25, potem Ebereschenallee 29, następnie przy 
Nussbaumallee 2-4).

1919

Odczyty w salonie Molly Philippson w Berlinie, wystawa szkiców ry-
sowanych w okopach, zatytułowanych Architektur in Eisen und Beton 
(Architektura w żelazie i betonie) w galerii Paula Cassirera w Berlinie. 
Początek przyjaźni z Oskarem Beyerem.

1920

Zaproszenie do Holandii. Odczyty w Amsterdamie, Hadze i Rotterdamie. 
Zawarcie znajomości z architektami i artystami z De Stijl i Szkoły Amster-
damskiej. Przyjaźń z Hendricusem Theodorusem Wijdeveldem.
Erich Mendelsohn projektuje wieżę Einsteina w Poczdamie (stan surowy 
1921; otwarcie 1924). Przebudowa biurowca firmy Hausleben-Versiche-
rung w Berlinie-Mitte.

1921-1922

Operacja oczu z powodu raka; usunięcie lewego oka, zastąpienie go 
szklaną protezą.
Projekty: 
Fabryka kapeluszy Friedrich Steinberg, Herrmann & Co. w Luckenwalde.
Przebudowa i rozbudowa budynku wydawnictwa Rudolfa Mossego 
w Berlinie.
Bliźniak przy Karolinger Platz w Berlinie.
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1923

Luty/marzec: architekt odbywa podróż do Palestyny w towarzystwie 
żony i H.Th. Wijdevelda na zaproszenie Pinchasa Rutenberga, dyrektora 
Palestine Electric Corporation. Wygłasza drugi cykl odczytów w Holandii.
Projekty: 
Dom Tekstylny Weichmanna w Gliwicach.
Przebudowa fabryki tekstyliów Meyera i Kauffmanna w Głuszycach.
Willa Waltera Sternfelda w Berlinie.
Projekty (niezrealizowane) dla Palestyny: elektrownia w Hajfie, zielone 
miasto Carmel koło Hajfy, centrum handlowo-biurowe w Hajfie.

1924

Październik-grudzień: podróż do USA. Mendelsohn zawiera znajomość 
z Frankiem Lloydem Wrightem.
Projekt: Dom handlowy firmy futrzarskiej C.A. Herpich i synowie 
w Berlinie.

1925-1926

Architekt odbywa kilka podróży do Związku Radzieckiego na zaproszenie 
Leningradzkiego Trustu Handlowego. Publikacja książki Amerika. Bilder-
buch eines Architekten (Ameryka. Album architekta).
Projekty: 
Fabryka dzianin i wyrobów pończoszniczych Krasnoje Snamja 
w Leningradzie.
Loża Trzech Patriarchów w Tylży.
Przebudowa domu towarowego Schockena w Norymberdze.
Dom towarowy Schockena w Stuttgarcie.
Przebudowa i rozbudowa domu towarowego Cohena & Epsteina 
w Duisburgu.

1927-1928

Biuro Mendelsohna staje się jednym z największych w Niemczech, za-
trudniając okresowego do 40 osób.
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Projekty: 
Willa podmiejska dr. Bejacha w Berlinie-Steinstücken.
Przebudowa i rozbudowa sklepu firmy Deutsche Konfektion, tzw. De-
ukon-Haus w Berlinie-Mitte.
Dom towarowy Rudolfa Petersdorffa we Wrocławiu.
Cmentarz żydowski w Königsbergu.
Kompleks WOGA (z kinem „Universum”, sklepami, hotelem i blokiem 
mieszkalnym).
Projekt przebudowy Potsdamer Platz.

1929-1930

Mendelsohn projektuje własny dom w Berlinie-Charlottenburgu Am 
Rupenhorn 6, oddany do użytku jesienią 1930 r. Wygłasza cykl odczytów 
w Paryżu i Hiszpanii oraz w w Anglii. Przyjmuje honorowe członkostwo 
w londyńskim Arts-Club. Zawiera znajomość z Serge’em Chermayeffem. 
Wydaje książkę Rußland, Europa, Amerika. Ein architektonischer Quer-
schnitt (Rosja, Europa, Ameryka. Architektoniczny przekrój).
Projekty: 
Dom towarowy Schockena w Chemnitz.
Budynek administracji Niemieckiego Związku Pracowników Metalurgii 
w Berlinie.
Dom wiejski dla księcia Alby pod Madrytem.

1931

Mendelsohn wyrusza w podróż na Korsykę i do Grecji. Zostaje członkiem 
Pruskiej Akademii Sztuk. Bierze udział w międzynarodowym konkursie 
na projekt Pałacu Rad w Moskwie.
Projektuje Żydowski Dom Młodzieży w Essen.

1932

Podróże do Paryża i na Lazurowe Wybrzeże w związku z projektowaną 
wraz z H.Th. Wijdeveldem i Amédée Ozenfantem Académie Européenne 
Méditérannée oraz do Norwegii.
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Październik: przeprowadzka biura do Domu Kolumba na Potsdamer Platz. 
Architekt wygłasza odczyt Der schöpferische Sinn der Krise (Twórczy sens 
kryzysu), na Kongresie Międzynarodowego Związku na rzecz Współpracy 
Kulturalnej w Zurychu.
Projekty: 
Dom Kolumba (Columbushaus) na Potsdamer Platz w dzielnicy Berlina 
Mitte.
Dom towarowy Dobloug Garden w Oslo.
Dom towarowy Bachner w Ostrawie, Czechosłowacja.

1933

31 marca: Erich Mendelsohn emigruje do Holandii. Latem przebywa na La-
zurowym Wybrzeżu w związku z projektem Akademii Śródziemnomorskiej.
Wrzesień: Architekt wyjeżdża do Anglii, gdzie zakłada biuro razem z Ser-
ge’em Chermayeffem w Pantheon przy Oxford Street 173.

1934-1936

Jesień: podróż do Palestyny razem z Chaimem Weizmannem. Mendel-
sohn zakłada biuro w wiatraku w Rehavii, dzielnicy Jerozolimy. Rozpo-
czyna cykl podróży między biurami w Londynie i Jerozolimie. Pod koniec 
1936 r. kończy współpracę z Chermayeffem. 
Projekty:
Dom Nimmo w Chalofont St. Giles, Buckingamashire.
Pawilon De La Warr w Bexhill-on-Sea w Sussex.
Dom prywatny dla Chaima Weizmanna w Rehovoth koło Tel Awiwu.
Dom prywatny i biblioteka dla Salmana Schockena w Jerozolimie.
Rozpoczęcie prac nad planami Uniwersytetu Hebrajskiego w Jerozolimie.
Dom prywatny Dennisa Cohena w Chelsea w Londynie.

1937-1938

Architekt przyjmuje obywatelstwo brytyjskie. Zmienia imię na Eric. (Luise 
zmienia imię na Louise). Wspiera  finansowo i organizuje schronienie dla 
członków rodziny, którzy uciekli z Niemiec.
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Projekty:
Szkoła Rzemieślnicza im. Ludwiga Tietza w Jagur, Palestyna.
Szpital uniwersytecki Hadassah na górze Scopus w Jerozolimie.
Szpital Rządowy w Hajfie.
Anglo-Palestine-Bank w Jerozolimie.

1939-1940

Erich Mendelsohn zostaje mianowany na członka RIBA (Royal Institute 
of British Architects). Rozwiązuje londyńskie biuro i przenosi się do 
Jerozolimy.
Projekty:
Budynek wydziału rolnictwa Uniwersytetu Hebrajskiego w Rehovoth 
koło Tel Awiwu.
Laboratorium badawcze dla Instytutu im. Daniela Sieffa (później prze-
mianowane na Instytut im. Weizmanna) w Rehovoth koło Tel Awiwu.

1941

Architekt rozwiązuje biuro w Jerozolimie i wyjeżdża przez Basrę, Karaczi, 
Bombaj, Kapsztad i Trynidad do USA. Odbywa dwuipółroczną podróż po 
Stanach Zjednoczonych, w Museum of Modern Art. (MoMA) w Nowym 
Jorku otwarta zostaje jego wystawa, pokazana następnie w Chicago i San 
Francisco. Zostaje członkiem American Institute of Architects. 

1942-1944

Zamieszkuje w Nowym Jorku. Wygłasza odczyty gościnne w Yale, Chicago, 
Detroit i Berkley, opublikowane w 1944 r. pt. Three Lectures on Architec-
ture (Trzy wykłady z architektury) przez University of California, Berkeley.
Wykonuje ekspertyzy dla US War Department.
Podczas dwuletniego stypendium Fundacji Johna Simona Guggenheima 
zbiera materiały do książki A Contemporary Philosophy of Architec-
ture (Historia architektury współczesnej), która ostatecznie pozostaje 
niedokończona. 
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Małżeństwo Mendelsohnów mieszka w tym czasie razem z Hede Vasen 
w Finney-Farm w Croton-on-Hudson w stanie Nowy York.
Powstają różnorodne projekty.

1945

Mendelsohn przeprowadza się do San Francisco, gdzie otwiera własne 
biuro architektoniczne; przez jakiś czas prowadzi je razem z Johnem 
Ekinem Dinwiddie i Albertem Henrym Hillem.

1946

Otrzymuje obywatelstwo amerykańskie i związane z tym oficjalne ze-
zwolenie na wykonywanie zawodu architekta w Kalifornii.
Projektuje synagogę i budynki gminy B’nai Amoona, St. Louis, Missouri 
(zakończone w 1950 r.).

1947

Prowadzi wykłady na University of California, Berkley.
Projektuje synagogi i budynków gminy Bet-El, Baltimore, Maryland (zre-
alizowane jedynie częściowo).

1948-1949

Projekty:
Szpital Maimonides, San Francisco.
Synagoga i budynki gminy Emanu-El, Grands Rapids, Michigan.
Plany pomnika sześciu milionów pomordowanych Żydów Europy dla 
Riverside Park w Nowym Jorku (niezrealizowany).

1950-1952

Mendelsohn rozpoczyna pracę nad autobiografią My Life In Sketches 
(Moje życie w szkicach), która jednak nie wychodzi poza fazę zbierania 
materiałów. 
Projekty: 
Synagoga i budynki gminy Emanu-El, Dallas, Texas (niezrealizowany).
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Dom prywatny Leona B. Russella, San Francisco.
Synagoga i budynki gminy Mount-Zion, St. Paul, Minnesota (zakończone 
w 1954 r.).
Electronic Research and Development Plant, Palo Alto, California.
Budynki laboratorium dla Komisji Energii Atomowej przy University of 
California, Berkeley (zakończone w 1954 r.).

1953

Marzec: architekt wykłada w School of Architecture przy University of 
Oklahoma w Norman na zaproszenie Bruce’a Goffa.
15 września: Eric Mendelsohn umiera w San Francisko.

1954

Wdowa Louise Mendelsohn rozpoczyna katalogowanie szkiców Men-
delsohna przy pomocy Richarda Huntera oraz Lotte i Hansa Schillerów. 
Wraz z Hunterem opracowuje publikację portfolio z reprodukcjami wy-
branych szkiców.

1975

Louise Mendelsohn sprzedaje spuściznę Mendelsohna Kunstbibliothek, 
Staatliche Museen zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz.

1980

30 października: Louise Mendelsohn umiera w San Francisco.

2005

Podpisanie umowy dzierżawy żydowskiego domu oczyszczenia i domu 
ogrodnika w Olsztynie pomiędzy Fundacją Ochrony Dziedzictwa Żydow-
skiego w Warszawie a olsztyńskim Stowarzyszeniem Wspólnota Kultu-
rowa „Borussia”. Rozpoczęcie procesu ratowania obiektu, do którego 
od 2006 r. włącza się Fundacja „Borussia”.



 

2013 

21 marca w rocznicę urodzin architekta i stulecie powstania budynku 
następuje uroczyste otwarcie Centrum Dialogu Międzykulturowego DOM 
MENDELSOHNA w Olsztynie w zaadaptowanym na ten cel domu oczysz-
czenia i domu ogrodnika przy ulicy Zyndrama z Maszkowic 2. 


