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Feliks1Gross był jednym z ostatnich uczniów i współpracowników Bronisława 
Malinowskiego. Urodził się w Krakowie w 1906 r., studiował prawo na Uni-
wersytecie Jagiellońskim, był działaczem socjalistycznym i pacyfi stycznym, 
interesował się socjologią i antropologią społeczną. W latach 30. praktykował 
jako adwokat, działał w edukacji dorosłych i pracował naukowo. Habilitację 
Grossa uniemożliwiła ideologia antysemityzmu zyskująca coraz większe po-
parcie także w środowisku akademickim. Jego współpraca z Malinowskim 
zaowocowała rozpoczęciem badań terenowych w dzielnicy żydowskiej na Ka-
zimierzu w Krakowie. Wybuch wojny przerwał ten projekt, ale Gross kontynu-
ował go w Wilnie, gdzie się schronił wraz z żoną, Priwą Baidaff, historyczką 
sztuki. W 1941 r. udało im się przedostać do Stanów Zjednoczonych. Pracował 
jako profesor socjologii i antropologii w Brooklyn College oraz innych uni-
wersytetach. Prowadził badania terenowe m.in. wśród Indian Arapaho oraz we 
Włoszech. Przez wiele lat kierował Polskim Instytutem Naukowym w Nowym 
Jorku. Zmarł w 2006 r., kilka miesięcy po swych setnych urodzinach2.

1 Artykuł ten jest częściowym rezultatem moich badań dotyczących biografi i i twórczości 
Feliksa Grossa fi nansowanych przez Fundację Kościuszkowską w 2009 r., a afi liowa-
nych przy Polskim Instytucie Naukowym w Nowym Jorku. Chciałabym tutaj wymie-
nić osoby, którym jestem szczególnie wdzięczna za pomoc na różnych etapach mojej 
pracy: Marian Kempny, Thaddeus Gromada, Ewa Gross-Friedman, Jan Tomasz Gross, 
Anna Engelking, Sydel Silverman, Jerry Krasse, Joanna Bator, Krystyna Olszer, Michael 
Young, Jan Kubik, Itzik Gottesman, Marek Web, Ewa Dżurak, Anna Frajlich-Zając, Kry-
styna Baron, Maryla Janiak, Agnieszka Pasieka, Marcin Lubaś, Przemysław Piekarski.

2 Biografi a Feliksa Grossa jest omówiona szerzej w następujących pozycjach: D. Martin-
dale, Foreword, [w:] F. Gross, Ideologies, Goals and Values, Westport 1985, s. ix–xx; G. 
Kubica, „Taki Krakauer prawdziwy” – krakowskie korzenie Feliksa Grossa, „Kultura 
i Społeczeństwo” 2006, nr 3(L), s. 31–78; G. Kubica, Feliks Gross, [w:] Etnografowie 
i ludoznawcy polscy. Sylwetki, szkice biografi czne, t. 3, red. A. Spiss, Z. Szromba-Ryso-
wa, Wrocław–Kraków 2010, s. 107–112.
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Badania kazimierskie Grossa rozpoczęte w 1938 r. były jednymi z pierw-
szych antropologicznych studiów społeczności lokalnych w Europie3. W latach 
30. XX w. nieliczne tego typu przedsięwzięcia prowadzili Amerykanie: Conrad 
Arensberg w Irlandii4, Charlotte Gower Chapman na Sycylii5 i Irwin T. Sanders 
na Bałkanach6, a także studenci Malinowskiego: Józef Obrębski w macedońskim 
Poreczu i polskim Polesiu7 oraz Feliks Gross na krakowskim Kazimierzu.

W niniejszym artykule rekonstruuję niedokończony projekt badawczy Fe-
liksa Grossa i związane z nim okoliczności, bazując głównie na korespondencji 
między nim a Bronisławem Malinowskim oraz na innych materiałach archi-
walnych i publikacjach. Staram się odtworzyć także polityczny i akademic-
ki kontekst tego projektu oraz jego teoretyczne i metodologiczne ramy. To 
zakończone porażką przedsięwzięcie naukowe dostarcza wielu informacji na 
temat działania ówczesnego „pola akademickiego”. „Pola produkcji kulturowej 
– pisał Pierre Bourdieu – ofi arowują tym, którzy są w nich usytuowani pewną 
przestrzeń możliwości, która nadaje kierunek ich poszukiwaniom, określając 
uniwersum problemów, odwołań, intelektualnych punktów odniesienia (two-
rzonych często przez wybitne osobistości), rozmaitych -izmów, słowem – cały 
system współrzędnych, z którym należy się liczyć – co nie jest jednoznacz-
ne z uświadamianiem ich sobie – by uczestniczyć w grze”8. Staram się tutaj 
odtworzyć ową przestrzeń możliwości, jaka się rozpościerała przed młodym 

3 Używam tutaj nazwy antropologia społeczna (czy kulturowa) w jej ówczesnym amery-
kańsko-brytyjskim rozumieniu, czyli nauki zajmującej się badaniem społeczności pierwot-
nych przy użyciu metody intensywnych badań terenowych. Europejskie ludoznawstwo 
nie wchodziło w zakres tak rozumianej antropologii, choć oczywiście ze współczesnego 
punktu widzenia wiele badań monografi cznych typu etnografi cznego należałoby włączyć 
do tego wyliczenia (na gruncie polskim przede wszystkim studia Franciszka Bujaka, Ka-
zimiery Zawistowicz, Józefa Chałasińskiego czy Katarzyny Dudy-Dziewierz).

4 Por. C.M. Arensberg, The Irish Countryman. An Anthropological Study, London 1937; 
J.W. Cole, Anthropology Comes Part-way Home: Community Studies in Europe, „An-
nual Review of Anthropology” 1977, nr 6, s. 349–378.

5 Por. S. Migliore, M. Dorazio-Migliore, V. Ingrascì, Living Memory: Milocca’s Charlotte 
Gower Chapman, „Histories of Anthropology Annual” 2009, nr 5, s. 110–151.

6 Por. M. Prosić-Dvornić, Serbian Village Culture: the Meeting Point of American Anthro-
pology and Serbian Ethnology, [w:] Studying Peoples in the People’s Democracies II, 
red. V. Mihailescu, I. Iliev, S. Naumović, Berlin 2008, s. 353–379.

7 Por. A. Engelking, Polesie Józefa Obrębskiego, [w:] J. Obrębski, Polesie, Warszawa 
2007, s. 9–32.

8 P. Bourdieu, Teoria obiektów kulturowych, tł. A. Zawadzki, [w:] Odkrywanie moderni-
zmu, red. R. Nycz, Kraków 1998, s. 259.
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uczonym żydowskiego pochodzenia, a także pokazać, jak ta przestrzeń się za-
częła gwałtownie kurczyć.

W pierwszej części tego artykułu obszernie cytuję listy Grossa, w których in-
formuje on londyńskiego mentora o przebiegu swych prac. Obraz ten uzupeł-
niam fragmentami innych tekstów Grossa: jego nieopublikowanych, pisanych 
po angielsku w latach 1991–1992 wspomnień zatytułowanych „Pani Priva. 
Pages from Memoirs”, a także artykułów naukowych, w których nawiązywał 
do kazimierskich badań. Pewne kwestie szczegółowe wymagające wyjaśnienia 
opatruję przypisami, zaś w „Glosie kulturowej” szerzej opisuję instytucjonal-
ny kontekst przedsięwzięcia, następnie prezentuję jego „Inspiracje teoretyczne 
i metodologiczne” oraz „Format kazimierskich badań terenowych”.

Kontekst biograficzny

W czasie studiów prawniczych Gross współpracował z Janem Stanisławem 
Bystroniem, którego był nieofi cjalnym asystentem. Później odbywał praktykę 
w Międzynarodowym Biurze Pracy w Genewie, a następnie – z dotacji Funda-
cji Carnegiego – w Instytucie Badania Problemów Międzynarodowych w Pa-
ryżu, wyjeżdżał także do Niemiec. Gromadził wtedy materiał do swojej pracy 
doktorskiej pt. Pierwotne prawo karne, którą napisał i obronił pod kierunkiem 
prof. Stanisława Estreichera w 1930 r. Była to w istocie praca etnologiczna 
w tradycji szkoły historycznej.

Jednocześnie rozpoczął karierę prawniczą. Odbył obowiązkową praktykę 
w sądzie i w kancelarii swego ojca9, którego potem został współpracownikiem. 
Często bronił przyjaciół w sprawach politycznych. Praca zawodowa dawała 
mu możliwość socjologicznych obserwacji, które wykorzystywał w swych pu-
blikacjach. Jego pierwsza książka, Koczownictwo. Studia nad nomadyzmem 
i nad wpływem tegoż na społeczeństwo, ustrój i prawo, była pisana z myślą 
o habilitacji. Pracę nad nią rozpoczął zaraz po obronie doktoratu. Konsulto-

9 Adolf Gross (1862–1932) był wybitną postacią austro-węgierskiego Krakowa: znany 
adwokat, działacz polityczny, poseł do parlamentu austriackiego, radny miasta Kra-
kowa i społecznik (założyciel spółdzielni mieszkaniowej i współzałożyciel Muzeum 
Etnografi cznego, które mieściło się w ofi cynie jego kamienicy – co odkryłam w czasie 
kwerendy w Archiwum Państwowym w Krakowie). Jego działalność polityczna została 
omówiona w: A. Żbikowski, The Impact of New Ideologies: The Transformation of 
Kraków Jewry between 1895–1914, „Polin. Studies in Polish Jewry” 2011, nr 23: Jews 
in Kraków, s. 135–164.
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wał się z Bystroniem i Estreicherem. Materiał gromadził przede wszystkim 
w berlińskim Museum für Völkerkunde (gdzie przyjeżdżał podczas urlopów). 
Efekty swej pracy miał przedstawić na Colloquium etnologicznym w Berlinie 
w 1933 r., ale zaproszenie wycofano po dojściu Hitlera do władzy.

Estreicher zasugerował Grossowi konsultacje z Bronisławem Malinowskim 
w Londynie. Młody badacz pojechał tam w 1933 r. i uczestniczył w jego słyn-
nym seminarium, gdzie omawiano problemy teoretyczne wynikłe podczas badań 
terenowych jego uczestników. Malinowski stał się odtąd najważniejszym men-
torem Grossa, napisał wstęp do Koczownictwa i proponował kierunki dalszych 
badań. Sugerował staranie się o stypendium Fundacji Rockefellera na sfi nanso-
wanie badań terenowych. Gross planował badać „przenikanie się kultur” u lu-
dów koczowniczych, a za lokalizację wybrał „pogranicze syryjsko-tureckie lub 
syryjsko-palestyńskie” ze względu na zjawisko emigracji. Niestety, mimo kil-
kukrotnych prób, stypendium nie otrzymał10. Malinowski podczas następnej wi-
zyty Grossa w Londynie zaproponował mu przeprowadzenie badań terenowych 
w krakowskiej dzielnicy żydowskiej – Kazimierzu. W ten sposób negatywny 
kapitał symboliczny Grossa (by użyć nomenklatury Bourdieu) w postaci jego 
żydowskości, która uniemożliwiała mu karierę naukową w Polsce, miał zostać 
zmieniony w kapitał pozytywny – prowadzenie nowatorskich badań terenowych 
nad żydowskim gettem, co miało mu pomóc na polu antropologii.

Kolejne książki Grossa stanowiły efekt jego działalności naukowej i po-
litycznej, a częściowo także doświadczeń osobistych i zawodowych. Był on 
bardzo zaangażowany w oświatę dorosłych w ramach Towarzystwa Uniwersy-
tetu Robotniczego, a jego praca jako adwokata dostarczała mu również wielu 
możliwości kontaktu z problemami różnych środowisk proletariackich. Razem 
z Zygmuntem Mysłakowskim w 1938 r. opublikował zbiór autobiografi i Ro-

10 Archiwum Fundacji Rockefellera w North Terrytown pod Nowym Jorkiem, które od-
wiedziłam w 2009 r., nie posiada w swych zbiorach żadnego dokumentu, który mógłby 
pomóc w ustaleniu powodów owych odmów. Można się jedynie domyślać, że mogło to 
być spowodowane poglądami politycznymi i żydowskim pochodzeniem Grossa (jak było 
w przypadku Paula Kirchhoffa i Meyera Fortesa) oraz jego planami prowadzenia badań 
terenowych, a nie zgłębiania wiedzy w „metropolii”, jak powinni byli – według granto-
dawców – czynić stypendyści z „peryferii” (np. wszyscy polscy stypendyści Fundacji 
Rockefellera studiowali na Zachodzie). Por. J. Goody, The Expansive Moment. The Rise 
of Social Anthropology in Britain and Africa 1918–1970, Cambridge 1995; G.W. Stock-
ing Jr., Philanthropoids and Vanishing Cultures: Rockefeller Founding and the End of 
the Museum Era in Anglo-American Anthropology, [w:] Objects and Others. Essays on 
Museums and Material Culture, red. G.W. Stocking, Madison 1985; J. Clifford, Routes. 
Travels and Translation in the Late Twentieth Century, Cambridge, Mass. 1997.
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botnicy piszą (Kraków 1938). Następnym etapem w pisarskiej karierze Feliksa 
Grossa była książka Proletariat i kultura. Warunki społeczne i gospodarcze 
kultury proletariatu (Kraków 1938, 2 wyd. Warszawa 1986), w której autor 
omawia zróżnicowanie klasy robotniczej, jej sytuację ekonomiczną, miesz-
kaniową i rodzinną, folklor robotniczy, oświatę i samokształcenie, wreszcie 
– organizacje.

Mimo tych wszystkich dokonań naukowych zabiegi o habilitację z powodu 
coraz bardziej ugruntowującego się antysemityzmu pozostały bezowocne. Pro-
fesor Estreicher tak opisywał sytuację w liście do Malinowskiego:

Jest to istotnie młody człowiek zdolny i niezwykle pracowity, a przy tym pełen 
zapału zupełnie bezinteresownego dla pracy naukowej. (...) Niestety nie sądzę, 
aby w dziesiejszych warunkach mógł liczyć na habilitację w którymkolwiek 
z polskich uniwersytetów. (...) Co do krakowskiego wydziału jestem pewien, bo 
mi to z różnych stron powiedziano. Jesteśmy w tej chwili pod niesłychanie silnym 
naciskiem atmosfery antyżydowskiej, która zapanowała w Niemczech i w innych 
nam sąsiednich krajach a także ogarnęła całe polskie społeczeństwo. Płyną na 
tej fali wszystkie te stronnictwa polityczne, ktore chcą się odegrać, a także i sfe-
ry rządowe licytują się niewątpliwie ze stronnictwami opozycyjnymi pod tym 
względem i wcale nie życzą sobie być zdystansowanymi. Wszak niewątpliwie, 
od roku przyszłego [1938/39] będzie u nas zaprowadzony numerus clausus, przed 
którym broniliśmy się jak dotąd skutecznie w ciągu ostatnich kilkunastu lat, a nie 
brak nawet głosów, aby zaprowadzić numerus nullus tak co do uczniów jak co 
do profesorów.

My starzy, będący etapem na wymarciu, bronimy się jeszcze, ale niemal 
całe młode pokolenie mamy przeciwko sobie. Atmosfera z czasów, gdy habi-
litowano w Krakowie Sternbacha, Rosenblata, Taubenschlaga i kilku innych 
profesorów tego wyznania, należy dzisiaj do przeszłości. Należę do tych, którzy 
rozumieją bardzo ujemne strony tego rodzaju stosunków i nie wróżą sobie po 
nich nic dobrego11.

Widać tutaj wyraźnie, jak polityka wpływała na akademię i jak uczeni żydow-
skiego pochodzenia byli dyskryminowani.

Malinowski starał się Grossowi pomóc w karierze naukowej i zaproponował 
mu przeprowadzenie cyklu wykładów o antropologii miasta w roku akademic-
kim 1939/40. Realizację tych planów uniemożliwił wybuch wojny.

11 List Estreichera do Malinowskiego z 31 V 1938 r., Malinowski Papers, Sterling Memo-
rial Library, Yale University, New Haven.

Badania terenowe Feliksa Grossa...



86

Korespondencja z Malinowskim12

Pierwsza wzmianka o badaniach na Kazimierzu datowana jest na „lipiec 1938”:

Rozpocząłem też wstępne rozmowy co do funkcjonalnego survey’u ghetta. Jest 
możliwa pomoc z Żydowskiego Instytutu Naukowego13 – jeszcze zobaczę. List 
Pana Profesora zachęcił mnie bardzo – choć przyznam, ciągną mnie problemy 
kolonialne w ujęciu funkcjonalnym. Uważam te rzeczy za zagadnienia pierwszej 
wagi także z punktu widzenia praktycznego, boję się trochę, że ugrzęznę w su-
rvey’ach i w tej naszej atmosferze stracę widok horyzontu światowego, będzie mi 
się też wydawało, że na Bronowicach i Podgórzu problemy świata się kończą.

Kolejny list Grossa do Malinowskiego z 29 września 1938 r. jest niemal w ca-
łości poświęcony badaniom terenowym na Kazimierzu:

Pan Profesor przekonał mnie jednak do pracy terenowej i ‘ghetta’ – że temat 
chwyta, wskazują na to fakta: 1. wydawca w ciągu paru minut zgodził się książkę 
wydać, choć nienapisaną (a u nas trudno jest książkę naukową wydać); 2. Ży-
dowskie Towarzystwo Kulturalne ‘Solidarność’ skłonne jest udzielić na ten cel 
subwencji w granicach 60000–10000 zł – wystarczyłoby to zupełnie na przepro-
wadzenie badań. Na razie sprawa cała znajduje się jeszcze w stadium pertrakta-
cji, mam przedstawić plan badań i listę ‘asystentów’, tj. współpracowników do 
robót obserwacyjnych i stastycznych.

Całą rzecz zrobię naturalnie funkcjonalnie – kulturę ujmę jako całość która 
‘gra’ – mówiąc językiem szoferów. Bardzo mi wiele wyjaśniły prace, które był 
łaskaw Pan Profesor podarować mi w Londynie. Funkcja ghetta dla Żydów, 
skostnienie religii, przenikanie i recepcja nowych kierunków, zespolenie w ca-
łość z antyczną kulturą religijną, ‘zderzenie się kultur’ to naprawdę problemy 
fascynujące, wydaje się przynajmniej.

Byłem w terenie już – typy świetne. Jeden z rozdziałów zresztą zatytułowany 
będzie ‘Typy ulicy Szerokiej’ – dam tam przekrój typów zawodowych ghetta. 
Np. „Sofer” jest to pisarz rodałów, biblji. Przepisuje ręcznie biblję – gdyż tylko 
ręcznie pisana biblja stanowi „rodały” i ma wartość liturgiczną. Jeżeli raz się 
omyli przy przepisywaniu nie wolno mu kontynuować, musi zaczynać na nowo. 
Jest to zajęcie, które od setek lat trwa w zupełnie niezmienionej postaci, prze-
chodzi z ojca na syna.

12 Korespondencja między Feliksem Grossem a Bronisławem Malinowskim znajduje się 
w zbiorach Sterling Memorial Library, Yale University, New Haven, Malinowski Papers.

13 Por. „Glosa kulturowa”.

Grażyna Kubica



87

Tego rodzaju „benedyktyńskich”, nieznanych zajęć jest więcej. Trudno mi 
w liście pisać o wszystkim. Tym bardziej, że sam nie zdołałem jeszcze skry-
stalizować tematu i ograniczyć. (...) Chciałbym działać w ramach „funkcjona-
listów” w tej pracy, byłaby to taka próba funkcjonalnego survey’u. Chodziłoby 
teraz o ustalenie „przynależności” tej roboty. Bardzo bym się cieszył gdyby Pan 
Profesor zechciał przyjąć ją do swego socjologicznego departamentu – i bym 
w ramach departamentu socjologicznego Uniwersytetu Londyńskiego – z ra-
mienia Pana Profesora [ją] prowadził. Mógłbym ewentualnie postarać się o fi rmę 
Polskiego Instytutu Socjologicznego lub Instytutu Gospodarstwa Społecznego 
– ale i w tym wypadku, ze względu na metodę, którą zamierzam stosować, pra-
gnąłbym, by kontrola naukowa leżała wyłącznie w rękach Pana Profesora. (...) 
informacji musiałbym zasięgać w prokuraturze itd., bez ofi cjalnej instytucji nie 
będę miał dostępu. (...)

Trochę mi żal etnologii. Mimo woli, przez pracę o ghetcie oddalam się od et-
nologii, od wielkich problemów socjologicznych kolonizacji i przenikania kultur, 
które mnie tak zawsze przejmowały. Ale rozważyć trzeba – na badania egzotycz-
ne, nawet w Palestynie możliwości nie ma. Pisać o rzeczywistości społecznej nie 
znając jej z autopsji sprzeciwia się podstawowym założeniom socjologii funk-
cjonalnej. Lepiej zatym bezpośrednio badać teren bliski, choć bardziej ograni-
czony. (...) Nie chcę dłużej nudzić Wielce Szanownego Pana Profesora. Czasy 
są ciekawe dla socjologa, ale przyjemniej by było siedzieć bezpiecznie między 
ludożercami i spokojnie badać ich ustrój i zwyczaje tak łagodne w porównaniu 
z europejskimi zwyczajami międzynarodowymi.

Malinowski odpowiadał 4 października 1938 r.14:

Cieszę się doprawdy, że praca nad gettem chwyciła. Osobiście uważam, że jest 
to jedno z najbardziej fascynujących badań terenowych możliwych w Europie. 
Co do mojej ‘naukowej opieki’ wiesz, że zawsze możesz liczyć na moje popar-
cie w tej sprawie, jak i w każdej innej. Jednak pamiętaj, że jestem na urlopie 
zdrowotnym i wyjeżdżam do Stanów Zjednoczonych, gdzie będę do przyszłej 
jesieni. Zatem nie mogę być zbyt pomocny dla Ciebie w korespondencji. Kie-
dy wrócę do Londynu, sugerowałbym, żebyś przyjeżdżał co pół roku na kilka 
tygodni i wtedy moglibyśmy omówić rezultaty i plany, ale moglibyśmy zacząć 
dopiero w październiku 1939.

Skoro jestem kierownikiem Departamentu Antropologii w Londynie, myślę, 
że mógłbym Ci dać oświadczenie (...), że pracujesz pod moim nadzorem i kie-

14 List pisany po angielsku na maszynie (dyktowany sekretarce). Cytaty ze źródeł angloję-
zycznych podaję we własnym tłumaczeniu.
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runkiem. Myślę, że polski konsul przybije na tym dokumencie pieczęć, jaka 
będzie potrzebna. Będę do niego dzwonił i zapytam, czy jest to możliwe. Jeżeli 
chciałbyś, żebym pełnił rolę Twojego zwierzchnika razem z Polskim Towarzy-
stwem Socjologicznym15, będzie to już sprawa bardziej delikatna. Florian Zna-
niecki jest bardzo przyzwoitym człowiekiem i uważam go za swego przyjaciela, 
ale nawet z nim musimy postępować ostrożnie, bo większość ludzi jest trochę 
drażliwa w takich sprawach.

A niedługo później, 15 października 1938 r., Malinowski przesyłał obiecany 
list polecający16:

Załączam oświadczenie, które, jak sądzę, załatwia sprawę. Jeżeli będziesz miał 
jakieś trudności, napisz do mnie, chociaż, jak wiesz, moja odpowiedź nie będzie 
bardzo szybka, bo 26. wypływam do Stanów Zjednoczonych.

Do wszystkich zainteresowanych

Niniejszym oświadczam, że dr Feliks Gross (...) podejmuje badania terenowe 
nad organizacją społeczną i życiem kulturalnym polsko-żydowskiego getta pod 
moim kierunkiem w ramach Departamentu Antropologii Uniwersytetu Londyń-
skiego. Dr Gross pracował w moim departamencie. W czasie pobytu w Londy-
nie w ubiegłym semestrze omawiał swe naukowe projekty i dopracowywał me-
tody badań terenowych. Uczestniczył także w moich seminariach i zajęciach.

Jeżeli jego badania będą wymagały pomocy osób prywatnych, instytucji czy 
agend rządowych w Polsce, chciałbym polecić jego i jego pracę w każdy spo-
sób. Każda pomoc okazana dr. Grossowi i jego badaniom naukowym będzie 
z pewnością z korzyścią dla antropologii i będzie doceniona przeze mnie i mój 
departament.

B. Malinowski, profesor antropologii Uniwersytetu Londyńskiego, kierow-
nik Departamentu Antropologii, członek Holenderskiej Akademii Królewskiej, 
korespondent Polskiej Akademii.

Niedługo później Gross opisywał swą sytuację w kraju w czarnych barwach 
i zaczynał się przygotowywać do podjęcia cyklu wykładów w LSE (6 grudnia 
1938 r.):

Z prawdziwą przykrością pozwalam sobie przeszkadzać Panu Profesorowi 
aż na drugiej półkuli swoimi sprawami. (...) Niestety, od czasu mego pobytu 

15 Chodziło o Polski Instytut Socjologiczny.
16 Ten list jest również napisany w oryginale po angielsku.
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[w Londynie], jak zapewne Panu Profesorowi wiadomo, sytuacja się zmieniła. 
Załączam notatkę z „Corriere della Sera”17, która jest sucha i krótka, dlatego 
zapewne i mniej drażniąca niż jakieś atykuły. Naukowe moje ambicje w kraju 
nie znajdą niestety teraz pola. P. Profesorowie są mi na ogół – poza dyfuzjona-
listami18 – b. życzliwi, ale wobec wołania stronnictwa rządowego o emigrację 
i ograniczenie wpływu Żydów w kulturze, szkolnictwie itp. jako obcych, stara-
nia moje o warsztat pracy są zupełną iluzją. Zaliczenie nas do obcych jest już 
naszym osobistym dramatem, przywiązanie do kraju trzeba właściwie ukryć, 
by się na śmieszność nie narazić. Ale minie i ta fala, i będziemy znowu kiedyś 
potrzebni i pożyteczni. Na razie jednak, żeby zachować godność i zamiłowanie 
naukowe, trzeba się odsunąć, trzeba po prostu kraj na jakiś czas opuścić, i pozo-
stać wiernym przekonaniom i nauce. O habilitacji w kraju teraz już mowy nie 
ma. Przynajmniej dla mnie.

Uczę się pilnie angielskiego, staram się pisać krótkie artykuły socjologiczne 
po angielsku dla ćwiczenia (naturalnie pro domo mea) i czytam klasyków so-
cjologii, porównuję z funkcjonalizmem, by w tym dziale być wszechstronnie 
przygotowany. Zacząłem też już robić koło survey’u Kazimierza.

Ze względu na sytuację polityczną Gross zdecydował się na wyjazd do Anglii 
jesienią 1939 r., by podjąć wykłady w LSE o antropologii miasta, co Mali-
nowski zaaranżował jeszcze przed swym wyjazdem do USA. Inne obowiąz-
ki i projekty spowodowały, że Gross musiał przerwać badania kazimierskie, 
ale planował wrócić do nich na wiosnę. O swych postępach donosił w liście 
z 14 czerwca 1939 r.:

Zacząłem brnąć trochę po Kaźmierzu. Pan Profesor świenie jednak przeczuł, 
że tam będą dla nas skarby. Udało mi się już zyskać kilku przyjaciół w terenie. 
(...) Obok tego sojfera-benedyktyna, pogodnego zresztą, tkwiącego w kulturze 
zamarłej, natrafi łem na szkoły całe, jakby ‘partie religijne’. Są to zwolennicy 
poszczególnych rabinów-mędrców, schodzą się w ‘stieblach’ [sztyblach] (coś 
pośredniego między bóżnicą a klubem, bractwem) i toczą zażarte dyskusje. 
To są ci, o których pisał Oskar Wilde w ‘Salome’: 1. soldier: ‘What an uproar, 

17 Notatka z 4 XII 1938 r.: „La prossima limitazione in Polonia del numero degli ebrei 
amessi a esercitare le professioni libere, il commercio e l’industria é stata annuciata 
oggi dal capo del partito governativo gen. Skwarczynski in un discorso pronunciato alla 
Camera”.

18 Gross zapewne nawiązuje do krytycznej recenzji jego książki Koczownictwo, autorstwa 
Stanisława Poniatowskiego – F. Gross, Koczownictwo. Studia nad nomadyzmem i nad 
wpływem tegoż na społeczeństwo, ustrój i prawo (recenzja), „Przegląd Socjologiczny” 
1937, nr V, s. 475–477.
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who are those wild beasts howling?’, 2. soldier: ‘The Jews. The Jews. They are 
always like that. They are disputing about their religion’. 1. soldier: ‘Why do 
they dispute about their religion?’, 2. soldier: ‘I cannot tell. They are always 
doing it. The Pharisees, for instance, say that there are angels, and the Saducees 
declare that angels do not exist’19. Naturalnie, nie wszyscy są tacy. I to, cały ten 
system średniowieczny, taka enklawa, funkcjonuje jak w motorze z elementami 
współczesnej kultury, które żyją znowu swoim życiem, swoją ideą.

Starał się Gross także znaleźć odpowiednią literaturę, potrzebną do przyszłych 
wykładów, a także do swych badań (list z 25 lipca 1939 r.):

Odnośnie do Żydów, to jest, wedle mojej znajomości literatury, tylko piśmiennic-
two apologetyczne, albo też polityczne (nie mówię o literaturze amerykańskiej, 
szczególnie o jednej pozycji z literatury amerykańskiej20), ale na bezstronny na-
ukowy opis nie zdołałem się niestety natknąć, brak jest również dat [danych], 
które by były pomocne przy wnioskach, oraz opisu, który by umożliwił funkcjo-
nalne ujęcie ghetta, raz jako zamkniętego środowiska kulturalnego, a po drugie 
w pragmatycznym związku z całością. Żeby te rzeczy należycie wyłożyć, to trze-
ba będzie jeszcze jakiś czas spędzić w terenie i zebrać porządny materiał.

Wszystkie plany Grossa pokrzyżował wybuch wojny. Razem ze swą żoną uciekł 
do Lwowa, a stamtąd, zagrożony aresztowaniem przez Sowietów, do Wilna 

19 Fragment Salome Oskara Wilde’a w tłumaczeniu Leona Choromańskiego: 
 „PIERWSZY ŻOŁNIERZ: Ależ robią harmider! Co to za dzicz tak wrzeszczy?
 DRUGI ŻOŁNIERZ: To Żydzi. Zawsze są tacy. Kłócą się o religię.
 PIERWSZY ŻOŁNIERZ: Dlaczego?
 DRUGI ŻOŁNIERZ: A bo ja wiem?! Oni zawsze to robią. Faryzeusze, na przykład, 

mówią, że są anioły; natomiast Saduceusze – odwrotnie, że ich nie ma”.
20 Gross mógł pisać o książce chicagowskiego socjologa, Louisa Wirtha: The Ghetto, Chi-

cago 1928. Dla Wirtha, jako socjologa, getto jest instytucją, która „reprezentuje przypa-
dek przedłużającej się izolacji społecznej” i „jest nie tyle faktem społecznym, ile stanem 
umysłu” (s. 4). Egzemplarz tej książki pochodzący z prywatnej biblioteki Feliksa Gros-
sa, przekazanej Uniwersytetowi Jagiellońskiemu, zawiera na stronie tytułowej ciekawe 
uwagi właściciela: „The historical part – Europe is interesting. On American ghetto – on 
Chicago ghetto – utterly trivial, non interesting. Chicago material – Wirth’s work – 
extremely dull. No understanding of issue of drama – no distinction between relevant 
and irrelevant facts, no skill in proper selection of facts. Extremely poor – at least up to 
[page] 187. On American ghetto reads like minutes of a joint stock company. Still the 
story of Am. Jews must be interesting best chapter XIV. [The sociological signifi cance 
of the ghetto]. F.G.” (egzemplarz wydania z 1956 r. znajduje się w zbiorach Biblioteki 
Instytutu Amerykanistyki i Studiów Polonijnych UJ).
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(wtedy stolicy niezależnego państwa litewskiego), gdzie spędził prawie cały rok 
1940. Udało mu się wtedy kontynuować wcześniejsze badania, o czym szcze-
gółowo donosił swemu mentorowi w liście z 25 maja 1940 r.:

Chociaż inter arma silent musae21 – zabrałem się z całą energią do przepro-
wadzenia badań nad dzielnicą żydowską w Wilnie – nad ghettem. Jest tu duży 
instytut naukowy żydowski o charakterze racjonalistycznoświeckim ‘IWO’22 
– zajmuje się zbieraniem materiałów kultury żydowskiej (yddisz) – którą prze-
ciwstawić należy w pewnym sensie kulturze hebrajskiej. Pierwsza jest właśnie 
kulturą, która zrodziła się we wschodnioeuropejskim mieście i miasteczku.
Instytut zaangażował mnie po prostu do robienia tych badań, które bym sam 
prowadził – przyznając mi skromne bardzo wynagrodzenie – ale w dzisiejszych 
czasach jest to b. wiele – na okres kilku miesięcy23.

Początkowo oddano mi kilku aspirantów – których przygotowałem do ba-
dań – miałem szereg wykładów. Aspiranci ci to naogół rówieśnicy moi a na-
wet starsi mający za sobą już prace naukowe. Niestety moi współwyznawcy 
są na ogół ciaśni – i w swoim racjonalizmie zażarci. Badając środowisko – nie 
mogę przejść obok ogromnego życia tradycjonalnego itp. co mam wrażenie 
nie bardzo było [im] na rękę – straciłem moich aspirantów, którzy na szczęście 
wrócili do swej roboty, zdołałem za to zainteresować dwu zaawansowanych 
już i plejadę młodych pozbawionych uprzedzeń takich czy owakich i chcących 
obiektywnie prowadzić badania.

Przede wszystkiem należało wyzyskać materiały – w IWO są wspaniałe, na-
ogół brak tu było zamysłu, jakiejś konstrukcji, syntezy – tak że są wspaniałe 
materiały – w zasadzie zupełnie lub prawie zupełnie nie wyzyskane – w manu-
skryptach. Znalazłem np. archiwum rabina cudotwórcy z tzw. kwitlech – kartkami 
które pobożni składają ze swemi strapieniami z prośbą by wstawił się za nimi 
w tej sprawie u Boga – a więc materiał na 100% prawdziwy – na te kwitlech nikt 
tu uwagi nie zwrócił, leżały w zapomnieniu – ja je zużytkowałem. Jest to materiał 
identyczny ze spowiedzią – uważany za tajemnicę. Rabini nikomu pod żadnym 
pozorem materiału tego nie dają do wglądu, jest to po prostu tajemnica.

Poza tym był tu opis aż 400 rodzin żydowskich z Wilna i ich budżety w ma-
nuskrypcie, przeprowadzono badania ubiegłego roku. Za dużo budżetów zebra-
no, a za mało dokładnie, opisy rodzin do tego niekiedy zupełnie bez wartości. 

21 Łac. W czasie wojny milkną muzy.
22 Chodzi o YIVO, por. „Glosa kulturowa”.
23 Poza działalnością badawczą Gross był także aktywny na polu polityki w promowa-

niu dialogu polsko-żydowskiego, o czym napisał raport dla rządu londyńskiego, por. 
A. Friszke, Dialog polsko-żydowski w Wilnie, „Więź” 1987, nr 4, s. 88–90.
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Wybrałem z tego materiału około 40 przypadków – typowych dla środowiska 
i z surowego materiału próbujemy przygotować jakieś pierwsze ogólne zręby.

Poza tym jest tu ogromne, mało wyzyskane – a co do niektórych problemów 
zupełnie nie wyzyskane – archiwum etnografi czne. Są tam zebrane materiały m.in 
b. dla Żydów charakterystyczne dotyczące jedzenia – to na co Pan Profesor zwrócił 
uwagę o ile się nie mylę w ‘Coral Gardens’ – mam wrażenie, że znajdę tu materiały 
dotyczące pozostałości magicznych, m.i. jest też kolosalny zbiór t.zw. szmoncesów 
– żartów, opowiadań żydowskich – charakteryzujących typy żydowskie.

Dr. Weinreich zebrał 600 pamiętników młodzieży żydowskiej – sprzed 3-lat 
gdzieś, zrobiono to moim zdaniem też źle jak budżety. 1. Nie ograniczono geo-
grafi cznie ani też socjologicznie – stąd pamiętniki z całego świata, ze wszyst-
kich warstw. 2. Brak był kierownictwa pamiętników – to wina tekstu ankiety 
– stąd pamiętnikarze pisali na wszystkie tematy. Ale z takiej masy wybierze-
my sądzę wiele rzeczy ciekawych. Otóż materiał ten właściwie jest zupełnie 
niewykorzystany i nowy – bo Dr. W. wydał wprawdzie książkę o młodzieży 
żydowskiej – po żydowsku – ale połowa tej ksiażki poświęcona jest sprawom 
metody – a w drugiej właściwie że nie zużytkowano materiałow. Poza tym 
aspiranci korzystają z niego tylko do drobnych referatów. W IWO jest też duża 
biblioteka judaistyczna, tak, że w ciągu zimy – a także i teraz wieczorami – 
uzupełniam swą wiedzę.

Praca w terenie jest dość trudna, ale i tu ruszyłem już grunt. Najtrudniejsze 
są zagadnienia metodyczne w prowadzeniu badań nad ghettem. Pierwsza rzecz 
– bardzo ciekawa – to wzajemne przenikanie kultur, mieszanie się – cały yddisz 
– jest produktem tego właśnie procesu. To zagadnienie – wydaje mi się – da 
się zbadać wyłącznie funkcjonalnie. Nie mam niestety na miejscu całej litera-
tury tego zagadnienia z lat ostatnich – sądzę jednak że metoda przyjęta przez 
Herskovitsa i jego grupę jest tu nie do przyjęcia – na tym przykładzie najlepiej 
uwidacznia się błąd szkoły historycznej. Otóż Herskovits wybiera sobie poszcze-
gólne elementy, każe potym ustalać pochodzenie elementów kulturalnych i czas 
nabycia tego elementu przez grupę przyjmującą. Takie badanie zastosowane do 
ghetta prowadzi do absurdu. Są tu elementy pochodzenia wschodniego – nale-
żałoby się cofnąć aż do czasów Hammurabiego czy Babilońskich – są wpływy 
hellenistyczne, naturalnie hebrajskie, rosyjskie, polskie, niemieckie – tu na miej-
scu i litewskie. Studium metodą Herskovitsa nie przedstawi obecnego ghetta 
– nie da jego obrazu – a przeciwnie, otrzymamy jakieś wielotomowe studjum 
historyczne a nie socjologiczne. Technika dyffuzjonalistyczna musiałaby do tego 
doprowadzić. Staram się więc ujmować środowisko żydowskie jako pewną ca-
łość elementów współzależnych i funkcjonujących w całości niezależnie od ich 
pochodzenia. Naturalnie – czasem możliwa jest i dygresja w tym kierunku – ale 
raczej mnie to nie bawi i w prostej drodze prowadzi do studjum talmudu.
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Jest jednak i drugi elelment związany z pierwszym. Niewątpliwie moment 
tradycjonalistyczny w życiu żydowskim odgrywa wielką rolę i powinien być 
– w ramach ujęcia funkcjonalnego uwzględniony. Przyznaję się, że z tym za-
gadnieniem – z włączeniem problemu do ogólnego badania – nie bardzo sobie 
daję radę jeszcze. Brevis iter per exempla24 – dzierżawca łaźni, łaziebny, uważa-
ny jest w środowisku małomiasteczkowym żydowskim za zawód pogardzany. 
Dzieci łaziebnego żydowskiego podobnie jak on – w hierarchii towarzyskiej 
zajmują miejsce b. niskie – powiedzmy coś tak jak hycel i jego dzieci – choć 
w innym stylu.

Zapoznałem się tutaj z b. sympatycznym fi lologiem który wyszedł z ghetta 
i zerwał zupełnie ze środowiskiem swoim. Jest to właśnie syn takiego balneariu-
sa – zupełnie spolszczony i zasymilowany. Przyznał mi się, że – jakkolwiek od 
lat nie był w bożnicy wstydzi się tego pochodzenia jeszcze dziś. Otóż łaziebny 
w talmudzie jest wymieniony jako zawód pogardzany – i to żydom pobożnym 
i prymitywnym wystarcza. Dopiero studjum tego problemu wskazuje, że w cza-
sach gdy talmud powstał, podobnie jak i w Rzymie, balnearius, łaziebny, był 
także po trochu i stręczycielem, ułatwiał schadzki itd. Minęło dobre paręset lat, 
dawne termy leżą od wieków w gruzach, pozostał ostatni ślad – pogardzany Ży-
d-łaziebny w Szkłowie nad Dnieprem, najuczciwiej pod słońcem żyjący. Otóż 
niewątpliwie wydaje mi się w takich konkretnych wypadkach należałoby może 
sięgnąć do wyjaśnień historycznych – chodzi bowiem o znalezienie przyczyny, 
dlaczego dana instytucja w całości funkcjonuje mimo że nie ma uzasadnienia 
logicznego w jej istnieniu.

Miałem trudności z językiem. Dziś nauczyłem się po żydowsku – yddisz – 
na tyle, że wszystko rozumiem i w terenie potrafi ę się rozmówić. Z czytaniem 
jest gorzej. Yddisz jest językiem ghetta, hebrajski uznawany jest wyłącznie 
w życiu religijnym – poza ideowym, syjonistycznym. Poza hebrajskim jest 
jeszcze język aramejski, często w tekstach religijnych używany. Kwitlech – 
o których wspominałem pisane są w staro-hebrajskim. W odczytywaniu tego 
rodzaju pism korzystam z uprzejmości znajomego hebraisty-rabina, naukowca 
i człowieka b. światłego.

Inne źródła

Jedynym opublikowanym materiałem dotyczącym badań żydowskiej dzielnicy 
jest artykuł w litewskim piśmie „Vaujoji Ramura”, a jego polskie tłumaczenie 

24 Jest to skrócona wersja sentencji Seneki: Longum est iter per praecepta, breve et effi cax 
per exempla (Długa droga przez przepisy, a krótka i skuteczna przez przykłady).
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ukazało się w 1992 r. w tomie The Jews in Poland. Gross opisuje tam dwa 
żydowskie światy: tradycyjny i nowoczesny (choć sam nie używa takich okre-
śleń). Ten pierwszy posiada swój egzotyczny blask. Kultywuje starodawny 
model religijnego wykształcenia.

Święte księgi to system zamknięty, całość, która wszystko wyjaśnia. Wykroczyć 
poza nią nie wolno, a sięganie rozumem dalej jest zakazane. (...) Jesziwa, którą 
nam przyszło odwiedzić, była, powiedzmy to, luksusową. Uczniowie zakoń-
czywszy naukę wieczorem idą do sypialni i tam spędzają wolny czas. Ale za-
zwyczaj, np. gdzieś na prowincji albo w bardzo małych jesziwach, uczeń nocuje 
w świątyni, albo w beth hamidrash. Po ciężkim dniu pada on na twardą ławkę 
i drzemie do godziny dwunastej, o północy zaś rozpoczyna swoje modlitwy. 
Obiad dostaje u najbogatszego wyznawcy Talmudu, który w ten sposób spełnia 
uczynek dobroczynności wobec religijnych współwyznawców. Co dzień uczeń 
je u wciąż innego dobroczyńcy, przez tydzień obchodząc 7 gospodarzy – po-
dejmujących. Szkoła jest utrzymywana z ofi ar społeczności, z pieniędzy współ-
wyznawców, którzy złożyli po groszu lub po dwa grosze, aby utrzymać szkołę. 
Tak żyje bocher do wieku dojrzałego. Wtedy jego wartość w społeczeństwie 
zaczyna wzrastać. Otwiera się przed nim możliwość kariery rabina, rzeźnika, 
czy innej podobnej, która tak bardzo jest ceniona w ortodoksyjnych warstwach 
społecznych. Odtąd ma otwartą drogę do bogatego i korzystnego ożenku. Na-
uczyciel stara się wybrać odpowiednią żonę, do niego w tej sprawie zwracają 
się bogaci kupcy. Oni pragną, aby przyszli wybrańcy córek byli pobożnymi 
mężami, którzy uczyli się pisma świętego. (...) Taką społeczność charakteryzuje 
zupełny ład życiowy, bogactwo momentu sakralnego, posiadanie odmiennych 
własnych zwyczajów, a nawet zawodów25.

Na przedmieściach można spotkać zupełnie inny model wychowawczy – ki-
buc. Żyło tam 1200 młodych kobiet i mężczyzn:

Kibuc to taki rodzaj wspólnoty. Jej uczestnicy dobrowolnie stanowią organiza-
cję samopomocy. Dla każdego członka kibucu praca jest sprawą honoru. (...) 
Członkowie kibucu pracują jak zwykli robotnicy oddając zarobek zarządowi. 
Ten zarządza kasą opłacając wydatki na życie, mieszkanie i potrzeby kulturalne. 
(...) Kibuc, który teraz zwiedzamy posiada nie tylko swoją kuchnię, jadalnię, 
ale nawet warsztat szewski, stolarnię i zakłady krawieckie. (...) Istotą kibucu 
jest wychowanie. To nie jest żadna organizacja przymusowa. (...) To jest no-

25 F. Gross, Dwa pokolenia, [w:] The Jews in Poland, t. 1, red. A. Paluch, Kraków 1992, 
s. 366.
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woczesna, nadzwyczajnego charakteru istytucja wychowawcza. Sprawy kul-
turalne to pierwszorzędne zadanie kibucu. Opowiadano, że w jednym kibucu 
przez cały tydzień nie podawano masła, aby zebranymi przez taką oszczędność 
pieniędzmi można było opłacić bilety do teatru, który wtedy zawitał do Wilna. 
Skład kibucu jest dość różnorodny, ale dominuje element drobnomieszczański 
i rzemieślniczy. (...) W ogromnym kibucu wileńskim udzielał mi informacji 
jeden z członków tej instytucji, dawny student Uniwersytetu Warszawskiego, 
wydziału humanistycznego. On już przed wojną pracował w Baranowiczach 
jako drwal, dając w ten sposób przykład chęci do pracy ciężkiej, zaś jego towa-
rzysze zajmowali się pracą grabarzy. To im wcale nie przeszkadzało w wolnym 
czasie oddawać się studiom i indywidualnym zajęciom. Podstawą kibucu jest 
przygotowanie członków do podróży do Palestyny. (...) ten ruch młodych, któ-
ry łamie stare więzy i tamy, to ruch który opiera się oprócz tego na zgodności 
społecznej, wzajemnej pomocy, idei pracy26.

Gross wrócił do tematu swych badań terenowych dwadzieścia lat później 
w książce World Politics and Tension Areas, gdzie użył przypadku Krakowa 
do zilustrowania swego modelu „relacji i napięć międzyetnicznych”. Pisał, że 
pod koniec XIX i na początku XX w. funkcjonowało tam obok siebie kilka 
różnych typów relacji:

Grupy ortodoksyjnych żydów, które zachowały swą specyfi czną kulturę, po-
łączoną z modelem silnej samo-izolacji i neutralności w stosunku do obcych. 
Mała grupa polsko-katolickich nacjonalistów łączyła samo-izolację z wrogo-
ścią w stosunku do innych grup, która wzmagała się w czasie napięć. Między 
tymi ekstremami było wielu polskich katolików i żydów, którzy byli de facto 
zintegrowani. Co więcej, były inne polskie i żydowskie grupy, które doceniały 
rozwiązanie pluralistyczne (autonomię kulturową)27.

Pokazuje także aspekt geografi czny – samo-izolujący się ortodoksyjni żydzi 
mieszkali na Kazimierzu, bardziej zeświecczeni i zasymilowani zajmowali te-
reny w kierunku centrum Krakowa. Wiele miejsca poświęca partiom politycz-
nym sprzed I wojny światowej i z okresu międzywojennego, a także wzrostowi 
antysemityzmu. W konkluzji pisze między innymi, iż

przykład Krakowa wskazuje, że może współistnieć kilka modeli stosunków 
etnicznych – niektóre komplementarne, inne przeciwstawne: antagonistycz-

26 Ibidem, s. 366–368.
27 F. Gross, World Politics and Tension Areas, New York 1966, s. 133.
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ne, pluralistyczne czy integracyjne. Ze zmianą sytuacji społeczno-politycznej 
nacisk na pewne modele i ich wpływ może wzrastać lub maleć. Jednak kon-
sekwentnym i dobrze zaplanowanym działaniem społeczno-politycznym czy 
edukacją można je rozszerzać, wzmacniać czy osłabiać28.

Znając biografi ę i twórczość Feliksa Grossa mogłam zauważyć, że korzystał przy 
pisaniu tego rozdziału z różnych źródeł wiedzy. Były to: opracowania historycz-
ne, jego własne doświadczenia jako działacza politycznego, informacje uzyskane 
od ojca i wreszcie – dane, które zebrał w czasie swych badań terenowych.

Gross wrócił do tej problematyki po kolejnych dwudziestu latach, w wy-
stąpieniu na Uniwersytecie Jerozolimskim podczas konferencji poświęconej 
historii polskich Żydów, w 1988 roku. Zaprezentował wtedy przykłady różnych 
konfi guracji tożsamościowych pochodzących z jego badań terenowych (wśród 
Indian Arapaho i we Włoszech), jak i kontaktów towarzyskich na emigracji. 
Jednym z przykładów byli polscy inteligenci pochodzenia żydowskiego, którzy 
mieli podwójną lub wieloraką tożsamość (czuli się Polakami, Żydami, a niektó-
rzy także Amerykanami). Gross następnie wprowadził rozróżnienie na obiek-
tywną i subiektywną etniczną (czy narodową) identyfi kację oraz dodał jeszcze 
jedną – prawną. Opisał także inne przykłady, tym razem z Krakowa lat 30.:

Dr Izaak Schwarzbart, czołowy działacz syjonistyczny, członek polskiego Sej-
mu, wydawca syjonistycznej gazety, później syjonistyczny deputowany do pol-
skiego rządu na uchodźstwie w Londynie, określał się jako Żyd i syjonista. (...) 
W kategoriach ‘obiektywnej’ narodowości jego kultura była polska, tak samo 
jak jego liberalnych kolegów. Jego dieta i sposób życia były środkowoeuro-
pejskie i polskie. Lecz jego samo-identyfi kacja miała największe znaczenie; 
określała także jego zachowania polityczne. W przypadku dra Schwarzbarta 
jego subiektywna i obiektywna tożsamość pozostawały w sprzeczności. A nie 
był on wyjątkiem.

Jednak w większości przypadków subiektywna i obiektywna tożsamość 
były i są zbieżne. Zelig chasyd, introligator z Wieliczki, człowiek niezwykłej 
uczciwości, poświęcający się czytaniu pisma świętego, mówił w domu w ji-
dysz, czytał hebrajskie teksty, przestrzegał żydowskiej diety i zwyczajów. Jego 
obiektywna kultura była żydowska i taką też była jego samo-identyfi kacja. Nie 
inaczej było w przypadku krawca Salomona z Kazimierza, dzielnicy Krako-
wa, który był żydem ortodoksyjnym, ale nie chasydem, przestrzegał religij-
nych zasad diety i stylu życia. Jego kultura była tradycyjna, żydowska. (...) 
Tutaj obie tożsamości pozostawały w zgodzie. Bundowski robotnik żydowski 

28 Ibidem, s. 143.
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mówił w domu w jidysz, a jego styl życia różnił się w pewnych kwestiach od 
stylu polskiego sąsiada; te różnice polegały na diecie, lekturze, zwyczajach 
czy specyfi cznych normach zachowania. I tutaj znowu jego świecka kultura 
obiektywna była w zgodzie z jego subiektywną samo-indentyfi kacją, chociaż 
ten ostatni [tzn. bundowiec] identyfi kował się z dość odmiennymi ideami i no-
wocześniejszymi tradycjami niż te ortodoksyjne czy chasydzkie29.

Także tutaj doświadczenie badawcze Grossa pomogło mu zilustrować teore-
tyczne ustalenia. Tym razem dotyczyły one pojęcia tożsamości, które w latach 
80. XX w. zyskało szczególne znaczenie w naukach społecznych.

Kazimierskie wspomnienia

Pięćdziesiąt lat po opuszczeniu Polski w swych pamiętnikach30 Feliks Gross 
powracał do kazimierskich badań. Czynił to z perspektywy czasu i zagłady, 
ale także z silną nostalgią emigranta. Tutaj ujawnił bardziej osobisty wymiar 
spotkań z Kazimierzem:

Te starożytne ulice żydowskie były same w sobie fascynujące, nosiły żydow-
skie nazwy: rabina Myselsa [Meisselsa] (przodka mojego kuzyna Karola My-
selsa), Jakuba i tak dalej. Na jednej z tych starożytnych ulic była gospoda „Pod 
Krzyżykiem” będąca w posiadaniu tej samej rodziny od XVI czy XV wieku. 
Jedyną strawą, którą tam można było dostać, była lampka miodu, starożytnego 
miodu, i piernik jak wieki temu. Przychodzili tam żydzi i goje, rzemieślnicy, 
mali kupcy, studenci i goście jak Karol31 i ja, którzy kochaliśmy to miejsce.

29 F. Gross, Comments on Ethnic Identity in a Polish-Jewish Context, „The Polish Review” 
1990, nr 2, s. 145–146.

30 Feliks Gross spisał dla córki swe krakowskie wspomnienia na przełomie 1991 i 1992 
r., po śmierci żony, i zatytułował je: „Pani Priva. Pages from Memoirs” (tekst zawiera 
także zapisy rozmów ojca z córką na temat przeszłości). Maszynopis liczy 130 stron 
i jest podzielony na kilka rozdziałów o różnej objętości. Został sporządzony przez córkę 
autora, Evę Friedman, na podstawie rękopisu. Zarówno rękopis, jak i maszynopis tych 
wspomnień są w moim posiadaniu. Jeszcze za życia autora i na jego prośbę prowadzi-
łam pertraktacje z jednym z wydawnictw w sprawie publikacji tego tekstu, niestety nie 
zostały one uwieńczone powodzeniem. Zamierzam go wykorzystać w przyszłej biogra-
fi i Feliksa Grossa.

31 Karol Estreicher (1906–1984), wybitny historyk sztuki, dyrektor Muzeum Uniwersytetu 
Jagiellońskiego; syn Stanisława Estreichera; najlepszy przyjaciel Feliksa Grossa z cza-
sów młodzieńczych.
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Cały czas rozmawiano o polityce, międzynarodowej polityce, z pasją. To było 
miejsce, gdzie biedny handele domokrążca, skupujący stare ubrania, czuł się 
u siebie i cieszył się takim samym szacunkiem jak jakiś doktor. Miałem wielką 
sympatię do tych handele. Wielu się z nich naśmiewało, gdy chodzili tak od po-
dwórka do podwórka krzycząc: ‘handele, handele, handele’ po żydowsku, a my 
wiedzieliśmy, że oznacza to kupowanie, sprzedawanie starych ubrań. „Pod Krzy-
żykiem” nie było jedynym miejscem, gdzie mogli się oddawać odpoczynkowi.

Kochałem, jak i Karol, to stare miasto i postanowiłem napisać antropologicz-
no-kulturowe studium tej starej żydowskiej dzielnicy. Podczas mego pobytu 
w Londynie mówiłem o tym Bronisławowi Malinowskiemu. Malinowski bar-
dzo się zainteresował moim projektem. (...) Wykonałem sporo pracy, wszystkie 
moje notatki przepadły w czasie niemieckiej inwazji. (...) Podczas tych badań 
dowiedziałem się wiele o żydach, czego nie wiedziałem wcześniej, nauczyłem się 
bardzo szanować tę prastarą kulturę, której jesteśmy częścią, a która oddziaływała 
na cały świat.

Teraz, po tym excursus, wracam do naszego handele, a później do naszych 
peregrynatorów. Podczas moich wizyt w żydowskiej dzielnicy, wizyt związa-
nych z moją pracą, odkryłem nowy – tak, nowy, bo nieznany – prastary świat. 
Znalazłem się w czasach średniowiecznych. Na jednej ze starych ulic (chyba to 
była Szeroka) znajdował się chasydzki szul czy synagoga w starej kamienicy. 
Jej część stanowił duży pokój ze stołem. Wokół stołu siedzieli żydzi różnych 
profesji – krawcy, rzemieślnicy, handele – dyskutujący i interpretujący Pismo 
i Talmud, a czasami w komentarzach był wymieniany ‘Arist’, nie kto inny jak 
Arystoteles. Stary rabin lub starszy [tzn. szulu] siedział na poczesnym miejscu 
i prowadził te niezwykle uczone dyskusje i interpretacje tekstów.

Tutaj handele, popychany i wyśmiewany, odzyskiwał swoją godność i sza-
cunek, bo był uczonym jak inni, jego praca dla przyjemności i jednocześnie 
sens życia były tutaj, w szulu, na tych wieczornych spotkaniach. Chociaż jego 
pożywienie – ziemniaki, śledź i tym podobne – nie było obfi te, tutaj zyskiwał 
sens swego życia.

Dalej przy tej samej ulicy krawcy pracowali w swych skromnych warsztatach. 
Chodzili do synagogi dwa lub trzy razy dziennie i musieli mieszkać w jej pobliżu. 
Nie wzięliby lepiej płatnej pracy dalej od swego szulu. Tutaj spotkałem miłego 
i przyjacielskiego człowieka, który przeniósł się do naszych czasów ze średnio-
wiecza, ciągle pozostając jego częścią. Był to sofer, przepisujący Torę (...).

Mój przyjaciel i kuzyn Karola, Jan Rosner32, który pracował wówczas w Lidze 
Narodów, poprosił mnie, bym oprowadził po tej dzielnicy wysokiego przedsta-

32 Jan Rosner (1906–1991), prawnik i ekonomista, profesor SGPiS; zajmował się ergono-
mią, polityką społeczną i międzynarodowym prawem pracy; członek Komitetu Helsiń-
skiego i uczestnik obrad Okrągłego Stołu.
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wiciela Ligi, Anglika, pana Taita. (...) Wobec wzrostu nastrojów antysemickich 
w całej Europie sądziłem, że będzie rozsądnie, by pan Tait zobaczył wspólnotę 
biednych, czy zubożałych, myślących i przyzwoitych religijnych ludzi, ciężko 
pracujących, troszczących się o chorych i biednych, ale szkalowanych przez zja-
dliwą propagandę, oskarżanych z kościelnych ambon (od tego czasu Kościół zu-
pełnie się zmienił; szczególnie za czasów polskiego papieża, Jana Pawła II).

Poprosiłem Priwę, by dołączyła do nas, i razem z państwem Tait poszliśmy 
do szulu. Ale średniowieczny umysł ma swe konsekwencje. Nie pozwolili wejść 
kobietom, co było szokujące dla pana Taita. Ale że był typowym Anglikiem, 
przyjął to z gracją, tak samo pani Tait i Priwa; widział raczej zalety niż ograni-
czenia tego starodawnego zwyczaju.

To był świat średniowieczny, którego nie można było zrozumieć bez historii 
i wpływu przeszłości. Funkcjonalna antropologia kulturowa jest w założeniu 
ahistoryczna. Jest zogniskowana na kulturze, jaką ona jest, na sposobach, w ja-
kie kultura działa, funkcjonują instytucje, a nie na historii instytucji. Jednak bez 
historii myśli – pisałem do Malinowskiego – nie można zrozumieć działania tej 
społeczności, jej natury oraz – co uznałem za mające tutaj znaczenie – roman-
tyzmu i piękna tej żydowskiej dzielnicy33.

Glosa kulturowa

Jak wynika z zaprezentowanych dokumentów, Feliks Gross funkcjonował 
w kilku instytucjonalnych wymiarach: Uniwersytetu Jagiellońskiego, partii 
politycznych, edukacji dorosłych, kancelarii adwokackich i sądów. Wszyst-
kie one były instytucjami polskimi, które skupiały przede wszystkim polskich 
członków. Ich działaność jest znana, a format niewiele się do naszych czasów 
zmienił. Natomiast muszę przybliżyć te instytucje, o których pisze w swej ko-
respondencji do Malinowskiego, a które były specyfi cznie żydowskie i już nie 
istnieją (przynajmniej w naszym kraju).

Najważniejszy był Żydowski Instytut Naukowy YIVO (Yidisher Visnsha-
ftlekher Institut) założony w 1925 r. w Wilnie by badać historię, język i kulturę 
Żydów aszkenazyjskich, a szczególnie wschodnioeuropejskich wspólnot, któ-
re podlegały wtedy procesom radykalnych zmian wywołanych modernizacją. 
Badacze z YIVO zbierali materiały archiwalne i terenowe, aby dokumentować 
i promować folklor i język jidysz (w odróżnieniu od religijnego hebrajskie-
go, z jednej strony, a języka asymilowanych żydów, z drugiej). YIVO miało 
kilka sekcji: historyczną, edukacyjną, ekonomiczną oraz językową i literacką. 

33 F. Gross, „Pani Priva. Pages from Memoirs”, s. 19–23.
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Ta ostatnia była prowadzona przez jednego z ojców założycieli YIVO, Maxa 
Weinreicha (1894–1969). Pochodził on z niemieckojęzycznej rodziny mieszka-
jącej na Łotwie (wtedy części Imperium Rosyjskiego), zafascynowany kulturą 
i językiem jidysz stał się współzałożycielem YIVO, które mieściło się w jego 
mieszkaniu i było przez niego kierowane (1925–1939). Warto tutaj wspomnieć, 
że Weinreich brał udział w seminarium Edwarda Sapira na uniwersytecie Yale 
(mając stypendium rockefellerowskie), w trakcie którego badano „Wpływ kul-
tury na osobowość”. Sapir we współpracy z interakcyjnym psychologiem, Har-
rym Stackiem Sullivanem, sformułował teorię, według której społeczeństwo 
dostarczało terminów mediacji między kulturą i jednostką34. Była ona ramą teo-
retyczną zbieranych przez Weinreicha autobiografi i młodzieży żydowskiej35.

Tuż przed wybuchem II wojny światowej Weinreich wyjechał do Danii, 
a później do Nowego Jorku, gdzie kontynuował działalność YIVO. W czasie, 
gdy Gross pracował w tej instytucji w Wilnie, jej założyciel był już w Ameryce36. 
W nowojorskim YIVO nie natrafi łam na żadne ślady działalności Grossa, ale 
tamtejsi archiwiści bardzo się zainteresowali listami, w których opisywał swą 
współpracę z tą instytucją.

Inną organizacją, którą młody badacz wymieniał w swym entuzjastycznym 
liście do Malinowskiego z września 1938 r. jako hojnego sponsora, było, jak 
je określił, Żydowskie Stowarzyszenie Kulturalne „Solidarność”. Chodziło za-
pewne o krakowski oddział Stowarzyszenia Humanitarnego B’nei B’rith, Loża 
„Solidarność”. Towarzystwo zostało założone w 1892 r. w trosce o „zachowanie 
i odnowienie duszy żydowskiej”37 i zjednoczenie skłóconych odłamów społecz-

34 R. Darnell, Invisible Genealogies. A History of Americanist Anthropology, Lincoln 2001, 
s. 445.

35 M. Weinreich, Studjum o młodzieży żydowskiej. Program i metoda, „Przegląd Socjo-
logiczny” 1935, nr 3, s. 30–82; por. także Ostatnie pokolenie. Autobiografi e polskiej 
młodzieży żydowskiej okresu międzywojennego ze zbiorów YIVO Institute for Jewish 
Research w Nowym Jorku, red. A. Cała, Warszawa 2003.

36 Warto tutaj wspomnieć, że Max Weinreich w latach 60. opublikował bardzo ciekawy 
artykuł, The Reality of Jewishness versus the Ghetto Myth: The Sociolinguistic Roots 
of Yiddish ([w:] To honor Roman Jakobson. Essays on the occasion of his seventieth 
birthday, The Hague–Paris 1967), gdzie wysuwa tezę, iż żydzi izolowali się nie od 
chrześcijan, lecz od chrystianizmu, zaś stały proces interpretacji Talmudu dostosowywał 
żydowskie prawo i zwyczaje do zmieniających się warunków. Ta kulturowa interpre-
tacja uzupełnia socjologiczną analizę Grossa opublikowaną rok wcześniej w książce 
World Politics and Tension Areas.

37 Abram Perelman, cytowany w: Archiwum Związku Żydowskich Stowarzyszeń Huma-
nitarnych „B’nei B’rith” w Krakowie (1892–1939). Zarys dziejów związku, historia 
zespołu i inwentarz, red. B. Czajecka, Kraków 1994, s. 9.
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ności żydowskiej, „opierając się na etycznych zasadach judaizmu i na intelektu-
alnych walorach żydowskiej kultury”38. Na początku organizacja miała charakter 
masoński, który później, w niepodległej Polsce, stwarzał problemy w kontaktach 
z polskimi władzami i z czasem został odrzucony, a organizacja stawała się coraz 
bardziej syjonistyczna39. Do charytatywnej działalności Wielkiej Loży Polski 
należało między innymi fi nansowanie instytucji naukowych (np. YIVO). Ojciec 
Feliksa Grossa, Adolf, należał do „Solidarności” na samym początku jej istnie-
nia, kiedy grupowała głównie asymilowanych żydów40.

Suma oferowana Grossowi przez przedstawiciela „Solidarności”, czyli owe 
6000 do 10 000 złotych, wydaje się olbrzymia. Starałam się odszukać jakie-
kolwiek informacje na ten temat w krakowskim archiwum B’nei B’rith. Nie 
znalazłam żadnego dokumentu, gdzie wzmiankowane byłoby nazwisko Felik-
sa Grossa, ale natrafi łam na dokument41, mogący mieć związek z jego prośbą. 
Najprawdopodobniej przedstawiono mu fi nansową sytuację organizacji, która 
miała wtedy do dyspozycji 10 000 złotych, ale z tego 6000 zostało już rozdy-
sponowane. Zatem mógł ewentualnie dostać do dyspozycji 4000 złotych, co 
ciągle było sporą sumą.

Działalność B’nei B’rith w Polsce zakończyła się z końcem 1938 r. wskutek 
rozporządzenia ministerialnego „likwidującego stowarzyszenia masońskie”. 
Możemy w tym widzieć kolejny przejaw antysemickiej polityki polskiego rządu. 
Niewykluczone, że działacze „Solidarności” przewidując obrót spraw, posta-
nowili wcześniej rozdysponować swe zasoby. To mogło być powodem obie-
cania pokaźnej sumy młodemu badaczowi, który się do nich zgłosił po pomoc 
w sfi nansowaniu swego projektu. Najprawdopodobniej nic jednak nie dostał. 
W archiwach B’nei B’rith nie ma żadnego dokumentu, który by potwierdzał taki 
wydatek. Sam Gross nie wraca już do tej kwestii w późniejszej korespondencji 
z Malinowskim i pisze o swych badaniach jako o jednoosobowym przedsięwzię-
ciu przez nikogo nie sponsorowanym. Rozwiązanie B’nei B’rith i utrata nadziei 
na fi nansowanie projektu, musiało być dla Grossa kolejnym zniechęcającym 
doświadczeniem.

38 Ibidem.
39 A. Kargol, Loża „Solidarność” i Zakon B’nei B’rith: z dziejów parawolnomularstwa 

żydowskiego na ziemiach polskich, „Przegląd Historyczny” 2008, nr 2, s. 249–275.
40 Por. Archiwum Związku Żydowskich Stowarzyszeń Humanitarnych...
41 Dokument zatytułowany „Pro memoria”, datowany na 17.10.1938 r., pisany przez se-

kretarza-skarbnika, F. Abelesa. Opisywał sytuację fi nansową „Solidarności” w kontek-
ście wydatkowanych subwencji. Do dyspozycji było 10 000 zł, przyznano subwencje: 
na destratyfi kację młodzieży – 5000 zł, na Uniwersytet Hebrajski – 500 zł, na mniejsze 
subwencje – 500 zł. Razem to 6000 zł (BB 325, Archiwum Państwowe, Kraków).
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Inną ważną instytucją był wydawca, który „zgodził się opublikować książ-
kę w pięć minut”. Chodziło zapewne o Romana Kistera, współwłaściciela 
(z Melchiorem Wańkowiczem) Towarzystwa Wydawniczego „Rój” założone-
go w 1924 r., które stało się wiodącą ofi cyną w dziedzinie beletrystyki i tanich 
serii współczesnej literatury polskiej i obcej, reportaży, książek popularyzują-
cych problematykę ekonomiczną, historyczną, geografi czną itp.42 Feliks Gross 
miał kontakty z Kisterem, bowiem przygotowywał wydanie w „Roju” książki 
o politycznych odezwach (cały nakład spłonął we wrześniu 1939 r.), i pewnie 
do niego zwrócił się propozycją nowej publikacji.

Podsumowując, prowadzenie badań terenowych zwróciło wagę Grossa na 
żydowskie instytucje, z którymi nie miał wcześniej do czynienia. Należy także 
podkreślić, że ich przedstawiciele odnieśli się do projektu badawczego Grossa 
z sympatią i zaoferowali chęć pomocy, którą jednak uniemożliwiła sytuacja 
polityczna.

Inspiracje teoretyczne i metodologiczne

Cytowane fragmenty korespondencji świadczą o tym, że Gross pozostawał 
pod przemożnym wpływem funkcjonalizmu Malinowskiego. Co mogło być 
tak atrakcyjnego w tej teorii dla polskich badaczy? Kolega Grossa i student 
Malinowskiego, Józef Obrębski, ujął to następująco:

Cały nasz trening uniwersytecki w gruncie rzeczy odrywał nas od bezpośred-
nich zagadnień życia społecznego i kulturalnego, które moglibyśmy obserwo-
wać, gdybyśmy potrafi li się otrząsnąć z metodologicznych założeń, które w nas 
wpajała nasza szkoła etnologiczna. Toteż kiedy na przykład wyruszaliśmy na 
wycieczkę etnologiczną do (...) wsi krakowskich, (...) nasze obserwacje nie szły 
w kierunku badania teraźniejszości tych wsi, tego co się aktualnie, współcześnie 

42 Wydawnictwo zostało zlikwidowane przez władze niemieckie w 1940 r., a Kister re-
aktywował je w Nowym Jorku jako Roy Publishes (por. H. Kister, Pegazy na Kredyto-
wej. Wspomnienia, Warszawa 1980). Było ono dotowane przez polski rząd emigracyjny 
(patrz Zesp. 18, Polskie Rządowe Centrum Informacyjne, Archiwum Instytutu Józefa 
Piłsudskiego w Nowym Jorku). Gross opublikował tam w 1945 r. książkę Polish Wor-
ker, a także miał duży udział w wydaniu pośmiertnego tomu Freedom and Civilization 
Bronisława Malinowskiego. Tom ten był w znacznej części dofi nansowany przez polski 
rząd emigracyjny, co nie jest szerzej znane.
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działo, ale w kierunku uchwycenia tych elementów, tych form kulturalnych, 
które wskazywałyby na dalekie, odległe związki43.

Dla młodych badaczy funkcjonalizm stanowił obiecujące narzędzie po-
znania i interpretacji współczesnego im społeczeństwa. Był także użyteczny 
w działalności polityczno-edukacyjnej Grossa44.

Oprócz osobistych nauk i dyskusji z Malinowskim, Gross studiował jego 
dzieła – przede wszystkim Coral Gardens and Their Magic45, „które wiele 
wyjaśniły”. Jest bardzo prawdopodobne, że Malinowski dał też Grossowi do 
przeczytania swój ostatni tekst, Introductory Essay on the Anthropology of 
Changing African Cultures46, będący przedmową do tomu zawierającego prace 
terenowe jego uczniów. Możemy tam znaleźć uwagi samego Malinowskiego 
na temat zaadaptowania funkcjonalizmu do badania zmiany społecznej. Nie 
było to proste: „Metodę tę opracowano wszakże – jak podkreślał – w celu opi-
sywania i analizowania jednej, a przy tym takiej kultury, która dzięki odwiecz-
nemu procesowi rozwoju historycznego osiągnęła stan dobrze wyważonego 
ekwilibium”47. W sytuacji afrykańskiej badacze mieli do czynienia z przed-
miotem, który był w trzech postaciach: tradycyjnie afrykańskiej (instytucje, 
które przetrwały), sprowadzonej europejskiej (administracja kolonialna, edu-
kacja, biznes i misje chrześcijańskie), nowej kultury złożonej (instytucje fazy 
kontaktu kulturowego, które nie były prostą sumą elementów afrykańskich 
i europejskich, lecz nową autonomiczną całością)48. Malinowski wyraźnie od-
różniał postawę badacza zmiany kulturowej, którego interesuje „psychologicz-
na rzeczywistość dnia dzisiejszego” i współczesne funkcjonowanie kultury, od 

43 J. Obrębski, O metodzie funkcjonalnej Bronisława Malinowskiego, „Studia Socjologicz-
ne” 2004, nr 2, s. 39–40.

44 Feliks Gross współpracował z krakowskim TUR-em i jego Szkołą Nauk Społecznych, 
mającą kształcić robotników na przyszłych działaczy społecznych i samorządowych. 
Por. F. Gross, Proletariat i kultura. Warunki społeczne i gospodarcze kultury proletaria-
tu, Warszawa 1986 (I wyd. 1938), s. 163. Seminarium socjologiczne prowadzone przez 
Grossa było, moim zdaniem, wzorowane na londyńskim seminarium Malinowskiego.

45 Polskie tłumaczenie tej dwutomowej pracy ukazało się jako Ogrody koralowe i ich ma-
gia, w edycji Dzieł, t. 4 i 5, Warszawa 1986 i 1987.

46 Polskie tłumaczenie: B. Malinowski, Wstępny szkic na temat antropologii zmieniających 
się kultur afrykańskich, tł. A. Bydłoń, [w:] Dzieła, t. 9, Warszawa 2000, s. 143–182.

47 Ibidem, s. 180.
48 Ibidem, s. 147. Por. także C. Rosetti, B. Malinowski, the Sociology of „Modern Problems” 

in Africa and the „Colonial Situation”, „Cahiers d’études africaines” 1985, nr 25(100), 
s. 477–503.
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antykwariusza, zajmującego się rekonstrukcją obiektywnej przeszłości. Gross 
mógł znaleźć w tym tekście teoretyczną inspirację.

Jeśli zaś chodzi o inne problemy teoretyczne, to młody badacz krytykował 
Meville’a Herskovitsa, przedstawiciela amerykańskiej szkoły w antropologii, 
za jego podejście do badania wpływu kulturowego. Przypominał w tym swe-
go mentora, który w artykule The Present State of Studies in Culture Con-
tact. Some Comments on an American Approach, opublikowanym w piśmie 
„Africa” w 1939 r., oponował przeciwko metodzie Herskovitsa, która według 
niego polegała na rozbijaniu kultury na małe kawałki, nazywane „cechami”, 
a następnie na porządkowaniu ich w „kompleksy cech”, co było według Mali-
nowskiego „nie do pogodzenia z naukowym rozbiorem kultury na rzeczywiste 
jednostki obejmujące zorganizowane interesy i działania”49. Jest więc całkiem 
zrozumiałe, że Gross, jako funkcjonalistyczny neofi ta, odrzucił dyfuzjonistycz-
ne procedury Herskovitsa.

Format intensywnych badań terenowych Malinowskiego kształtował niemal 
całą ówczesną antropologiczną praktykę empiryczną, więc i dla młodego kra-
kowianina był modelem, który starał się zaadaptować do swego projektu. Jego 
twórcy chodziło przede wszystkim o długoterminowe zanurzenie się w badaną 
kulturę, nauczenie języka, szczegółowe studiowanie wszystkich jej aspektów 
i instytucji.

Studenci Malinowskiego, wspomagani przez Fundację Rockefellera, zaj-
mowali się głównie plemionami afrykańskimi50, ale ich mentor nadzorował 
także badania prowadzone w Europie. Oprócz samego Grossa wymieniłam 
też Józefa Obrębskiego, którego wyjazdy do Macedonii, a później na Polesie, 
zaowocowały ważną teorią grup etnicznych51.

Malinowski zainspirował również badania dotyczące zmiany społecznej 
i kulturowej w alpejskiej dolinie, które prowadziła austriacko-żydowska histo-
ryczka, Lucie Varga. Studium to miało na celu analizę początków narodowego 
socjalizmu i racjonalizacji fanatyzmu. Jej badania terenowe zostały omówione 
w jednym z esejów w tomie Excluded Ancestors, Inventible Traditions52.

49 B. Malinowski, Obecny stan badań nad kontaktem kulturowym. Kilka uwag na temat 
podejścia amerykańskiego, tł. A. Bydłoń, [w:] Dzieła, t. 9, Warszawa 2000, s. 407.

50 Por. G.W. Stocking, Jr., Philanthropoids and Vanishing Cultures: Rockefeller Founding and 
the End of the Museum Era in Anglo-American Anthropology, [w:] Objects and Others. Es-
says on Museums and Material Culture, red. G.W. Stocking, Madison 1985, s. 121–136.

51 Por. J. Obrębski, Dzisiejsi ludzie Polesia i inne eseje, red. A. Engelking, Warszawa 2005.
52 Por. R. Stade, „In the Immediate Vicinity a World Has Come to An End”: Lucie Varga as 

an Ethnographer of National Socialism – A Retrospective Review Essay, [w:] Excluded 
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Londyński antropolog był promotorem pracy doktorskiej Andrzeja Wali-
górskiego, zatytułowanej „The language of suggestion, magic and propagan-
da”, która powstała w oparciu o Malinowskiego teorię języka magicznego 
i format intensywnych badań terenowych, które Waligórski zaadaptował do 
swego studium języka hitlerowskiej propagandy, brytyjskich reklam i religii 
praktycznych53.

Co więcej, Malinowski zaangażował się w projekt Mass Observation. 
Była to brytyjska społeczna organizacja badawcza założona w 1937 r. przez 
antropologa Toma Harrissona, poetę Charlesa Madge’a i fi lmowca Humph-
rey’a Jenningsa. Jej celem było dokumentowanie codziennego życia brytyj-
czyków przez około 500 ochotniczych obserwatorów. Malinowski napisał ob-
szerny esej do tomu podsumowującego pierwszy rok istnienia projektu, gdzie 
otwarcie przyznawał: „Od początku mojej własnej pracy terenowej było moim 
najgłębszym i najsilniejszym przekonaniem to, że dojść w końcu musimy do 
badania siebie samych tymi samymi metodami i z tą samą postawą umysłową, 
z którymi podchodziliśmy do egzotycznych plemion”54. Jeremy MacClancy, 
który oceniał działność Mass Observation, podkreślił, że Malinowski powitał 
z aprobatą powstanie tego projektu (w przeciwieństwie do innych antropolo-
gów), gdyż doceniał jego polityczne znaczenie. Wiedza na temat własnego 
społeczeństwa, którą dostarczała Mass Observation, mogła się przeciwstawić 
totalitaryzmowi, żerującemu – według niego – na ludzkiej ignorancji55.

Zatem należałoby zrewidować potoczną opinię o Malinowskim i kręgu jego 
uczniów, którą dobrze oddaje uwaga Johna W. Cole’a o letnich spotkaniach 
w willi antropologa w Tyrolu Południowym: „dyskusje podczas tych wakacji 
dotyczyły badań prowadzonych daleko od domu, i chociaż wszyscy podziwiali 

Ancestors, Inventible Traditions. Essays Toward a More Inclusive History of Anthropol-
ogy, red. R. Handler, Madison 2000, s. 265–283.

53 Por. A. Waligórski, „The language of suggestion, magic and propaganda”, Theses Col-
lection, X21, 426, LSE Library.

54 B. Malinowski, Ogólnonarodowa służba wywiadowcza, tł. J. Mucha, [w:] Dzieła, t. 10, 
Warszawa 2001, s. 378. Por. także J. MacClancy, Brief Encounter: the Meeting, in Mass-
Observation, of British Surrealists and Popular Anthropology, „Journal of the Royal 
Anthropological Institute” 1995, nr (1)3, s. 495–512.

55 Por. J. MacClancy, op. cit. Warto także wspomnieć, że Malinowski porównywał wcze-
śniejsze badania Grossa, w których współpracował z robotnikami uczestniczącymi 
w jego seminarium socjologicznym w ramach TUR, do Mass Observation (list Mali-
nowskiego do Grossa, 4 XII 1937, Malinowski Papers, Sterling Memorial Library, Yale 
University, New Haven).
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widoki, ich profesjonalne spojrzenie było zwrócone za morza, ku czarnym 
i brązowym mieszkańcom dominiów i kolonii imperium brytyjskiego”56.

Przypadki Obrębskiego, Vargi, Waligórskiego i Grossa wskazują, że Ma-
linowski jednak sugerował niektórym swym studentom prowadzenie badań 
bliżej domu. A jak pamiętamy, do tego ostatniego napisał wręcz, że jego ka-
zimierski projekt uważa za „jedno z najbardziej fascynujących badań tereno-
wych możliwych w Europie”. Zdanie to sugeruje także, że chodziło mu raczej 
o studiowanie „egzotycznych” czy „zacofanych” społeczności niż nowocze-
snego społeczeństwa57. Jednak – co deklarował w swej wypowiedzi o Mass 
Observation – dopuszczał także możliwość etnografi cznego badania kultury 
brytyjskiej. Może należałoby zatem widzieć w Malinowskim prekursora „an-
thropology at home” (przynajmniej per procura)?

Niemniej przyznać należy, że okoliczności podjęcia kazimierskich badań 
przez Grossa raczej wskazują, iż w istocie na początku jego wzrok sięgał 
„horyzontu światowego”, a dopiero, gdy te plany się nie powiodły, rozpoczął 
badania „w domu”. Była to zatem w jego przypadku raczej konieczność niż 
przemyślana strategia.

Poza antropologią Malinowskiego Gross był zainspirowany także chicagow-
ską szkołą socjologiczną, która w latach 20. i 30. XX w. przeżywała swój inten-
sywny rozwój. Charles Bidwell, uczony wywodzący się z tego ośrodka, wylicza 
trzy cechy dlań charakterystyczne. Pierwszą było umożliwienie wzajemnego 
przenikania się badań społecznych i społecznej praktyki. Socjologowie chica-
gowscy kierowali się „szlachetnym reformistycznym impulsem”58, by pomóc 
w rozwiązywaniu ówczesnych problemów społecznych i gospodarczych szybko 
rozwijających się miast amerykańskich. Drugą cechą był nacisk na wzajemne 
oddziaływanie instytucji społecznych, funkcjonowanie organizacyjne oraz indy-
widualne wartości, wierzenia i zachowania59. Trzecią cechę można nazwać „me-
todologicznym eklektyzmem”, bowiem socjologowie chicagowscy stosowali 
wiele różnych metod badawczych. Najważniejszą była bezpośrednia obserwacja, 
ale wykorzystywali także sondaże opinii, dokumenty osobiste, wywiady i dane 

56 J.W. Cole, op. cit., s. 350.
57 J.W. Cole wskazuje na to, że do lat 60. XX w. za przedmiot antropologii uznawano 

jedynie te ludy europejskie, które były najbardziej marginalne, a więc nie całkiem euro-
pejskie. Por. ibidem, s. 352.

58 Ch.E. Bidwell, Chicago Sociology and the Future of Sociological Research, [w:] Szkoła 
chicagowska w socjologii. Tradycja myśli społecznej i wymogi współczesnej socjologii 
empirycznej, red. K. Wódz, K. Czekaj, Katowice 1992, s. 11–12.

59 Ibidem, s. 13.
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ze spisów. Bidwell zauważa, że była to przede wszystkim socjologia procesów 
społecznych, starająca się „odkryć naturę zmiany społecznej”60.

Inną cechą chicagowskiej socjologii, która ma dla mnie tutaj szczególne 
znaczenie, było jej pokrewieństwo z antropologią. Robert E. Park sugerował, 
że chociaż życie i kultura miasta są bardziej skomplikowane niż społeczeństwa 
pierwotne, Little Italy w Chicago czy Greenich Village w Nowym Jorku mogą 
być badane metodami antropologicznymi, ponieważ zestaw podstawowych 
problemów jest podobny61. Stephen O. Murray wskazuje, że szkoła chicagow-
ska była generalnie „otwarta i harmonizująca z pracą antropologiczną”, a cza-
sami nawet wyprzedzała antropologiczne tematy (np. to, co później zostało 
nazwane akulturacją czy badaniem historii życia)62.

Oprócz szkoły chicagowskiej Gross zapoznał się także z klasycznym dzie-
łem dotyczącym badań społeczności lokalnych – Middletown Roberta i Heleny 
Lyndów. Stosowali oni kilka metod badawczych: obserwację uczestniczącą, 
analizę materiału dokumentacyjnego (gazet, historii lokalnej itp.), statystyki 
oraz wywiady kwestionariuszowe63. Lyndowie wzorowali swe analizy na an-
tropologicznych badaniach społeczności pierwotnych Williama H.R. Riversa. 
Popularność książki Lyndów była rezultatem jej literackiego stylu i bogac-
twa szczegółów codziennego życia, a także ogólnych wniosków dotyczących 
skutków modernizacji. Lyndowie wskazywali na to, że „stworzyła ona społe-
czeństwo podzielone na dwie klasy, ale nieświadome tego podziału. (...) Ro-
botnicy dostosowali się do tego systemu bez protestu, ponieważ nabyli udziały 
w społeczeństwie konsumpcyjnym”64. Bliskość tego podejścia do antropolo-
gii musiała się podobać młodemu uczonemu, który chciał badać żydowską 
miejską społeczność lokalną, ale jednocześnie dystansował się od stanowiska 
teoretycznego Lyndów i szkoły chicagowskiej.

Feliks Gross był oczytany także w literaturze dotyczącej innych obszarów 
badawczych, np. polskiej socjologii inspirowanej teorią Floriana Znanieckiego65 

60 Ibidem, s. 16.
61 R.E. Park, E. Burges, R. McKenzie, The City, Chicago 1925. 
62 S.O. Murray, W.I. Thomas, behaviorist ethnologist, „Journal of the History of Behavioral 

Sciences” 1988, nr 24, s. 381–391.
63 D.W. Hoover, Changing Views of Community Studies: Middletown as a Case Study, 

„Journal of the History of the Behavioral Sciences” 1989, nr 25, s. 112.
64 Ibidem, s. 113.
65 Znał nie tylko dzieło W.I. Thomasa i F. Znanieckiego, The Polish Peasant in Europe and 

America, ale także prace amerykańskie Józefa Chałasińskiego i dotyczący socjologii 
miasta artykuł Stanisława Rychlińskiego, por. F. Gross, Proletariat i kultura..., s. 133.
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czy zachodniej socjologii miasta, powoływał się np. na dzieło Davida V. Glassa 
The Town, wydane w Londynie w 1935 r., czy Nelsa Andersona i Eduarda C. 
Lindemana Urban Sociology66.

Jednocześnie Gross najwyraźniej nie znał antropologicznych studiów spo-
łeczności lokalnych Roberta Redfi elda i Conrada Arensberga, a przede wszyst-
kim nie odwoływał się do opracowań żydowskiego folkloru, które były publi-
kowane przez sporą grupę badaczy: Reginę Lilientalową, Gizelę Franklową, 
Beniamina Wolfa Segla, Samuela Adalberga, Jerzego Ohrensteina67. Dopiero 
w Wilnie zapoznał się z żydowską folklorystyką i pracami Maksa Weinreicha. 
To zaniedbanie można tylko częściowo wytłumaczyć jego nieznajomością języ-
ka jidysz, gdyż niektórzy autorzy pisali jednak po polsku, a przede wszystkim 
tym, że etnografi a i folklorystyka nie były wtedy uważane za część antropologii 
społecznej, na co zwracałam uwagę na poczatku tego artykułu. W artykule na 
temat swego nauczyciela pisał: „Malinowski nigdy nie przywiązywał zbytniej 
wagi do czysto (...) opisowej, patriotycznej etnografi i zajmującej się ludowymi 
ozdobami, nazywał ją badaniem haftów na damskich majtkach”68. Młody uczony 
mógł wzorem swego mentora nie uważać żydowskiej folklorystyki za „poważne 
zajęcie” i nie widzieć powodu by poznawać jej dzieła.

Format kazimierskich badań terenowych

Trudno jednoznacznie określić, kto był twórcą pomysłu, by badać żydowski 
Kazimierz: Malinowski (co sugerowałyby listy) czy sam Gross (jak pisze on 
w swych wspomnieniach). W każdym razie Gross na początku odnosił się do 
tego projektu z dystansem, ponieważ interesowały go kwestie o zasięgu świa-
towym i obawiał się, że ugrzęźnie w problemach lokalnych. Jednak po kilku 
wizytach na Kazimierzu wciągnęła go ta praca. Malinowski planował, że będą 
się spotykać w Londynie co sześć miesięcy, by omawiać postęp robót.

Gross nazwał swe badania „funkcjonalnym survey’em ghetta”, co może 
sugerować, że pod względem teoretycznym miały być one bliskie antropologii 
Malinowskiego, a pod względem metodologicznym – chicagowskiej socjolo-

66 Por. ibidem, s. 133–134.
67 Por. K. Dąbrowska, Przedmowa, [w:] R. Lilientalowa, Dziecko żydowskie, Warszawa 

2007, s. 7–14; I.N. Gottesman, Defi ning the Yiddish nation: the Jewish folklorists of 
Poland, Detroit 2003.

68 F. Gross, Młodość i dojrzałe lata Malinowskiego, „Kultura i Społeczeństwo” 1997, 
nr 3(XLI), s. 202.
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gii. Omawiając teoretyczną ramę swych badań, użył bardzo trafnej metafory 
„silnika, który gra”, na określenie badanej kultury. Wszystkie jej części, choć 
bardzo różne, są połączone i pracują razem, stanowiąc funkcjonalną całość. 
Kultura jest integralnym systemem. Problemami badawczymi, które intereso-
wały Grossa, były: „Funkcja ghetta dla Żydów, skostnienie religii, przenikanie 
i recepcja nowych kierunków, zespolenie w całość z antyczną kulturą religijną, 
‘zderzenie się kultur’”, a także „ghetto jako środowisko zamknięte i jego prag-
matyczne relacje ze światem zewnętrznym”. Malinowski zaś określał program 
badawczy bardzo szeroko, jako „badania terenowe nad organizacją społeczną 
i życiem kulturalnym polsko-żydowskiego ghetta”.

Jeśli zaś chodzi o metodologię, to Gross na początku planował dość szero-
ki wachlarz narzędzi, w których stosowaniu mieli mu pomagać „asystenci”, 
zajmując się zbieraniem danych „obserwacyjnych i statystycznych”. Jednak 
przede wszystkim miała to być jego własna obserwacja. Wydaje się jednak, że 
oprócz kilku wypraw na Kazimierz nic więcej nie zostało zrobione. Dopiero 
z Wilna pisał, że w końcu nauczył się jidysz, co może oznaczać, że w Krakowie 
ze swymi rozmówcami porozumiewał się raczej po polsku. Nie spełnił także 
warunku zanurzenia w badaną kulturę – mieszkał w rodzinnej kamienicy na uli-
cy Studenckiej i tylko odwiedzał dzielnicę żydowską. W Wilnie było podobnie. 
Poza tym chciał wykorzystać badawczo archiwum YIVO i wymieniał zasoby, 
które go interesowały: kwitlech, budżety rodzinne, materiały etnografi czne na 
temat jedzenia i żartów, a także pamiętniki żydowskiej młodzieży.

Podsumowując: pod względem metodologicznym badania Grossa miały być 
dość „eklektyczne”, tak jak ówczesna amerykańska socjologia. Jego podejście 
teoretyczne było funkcjonalne i traktowało getto jak samotną wyspę (która jed-
nak pozostawała w kontakcie z zewnętrznym światem). Wspominał o problemie 
kontaktu kulturowego, ale nie bardzo wiedział, jak miałby go badać. Trójfazowe 
podejście Malinowskiego i jego studentów stosowane w badaniach afrykańskich 
w przypadku Żydów europejskich byłoby bardzo trudne do zastosowania. Gross 
chyba przeczuwał to ryzyko. Jeżeli byłoby mu dane kontynuować swe badania, 
podjąłby na pewno problem historii i jej roli w kształtowaniu współczesności, 
która to kwestia znajdowała się poza teoretycznym zasięgiem prezentystycznych 
monografi i funkcjonalistycznych. Być może Gross mógłby zaproponować jakieś 
ciekawe rozwiąznie tego problemu. Późniejsze prace pokazują, że jego funkcjo-
nalizm nie był ortodoksyjny w tym względzie i Gross zdawał sobie sprawę z roli 
historii w kształtowaniu współczesności.

Jego studium o getcie byłoby regularną monografi ą terenową i przedstawia-
łoby świat żydowski wschodniej Europy z całym jego zróżnicowaniem. Gross 
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był świadom istnienia różnych stylów życia (ortodoksyjnego, chasydzkiego, 
asymilowanej inteligencji, robotników), systemów edukacyjnych (chederu, 
kibucu), politycznych przekonań (socjalistycznych bundowców, syjonistycz-
nych socjalistów, asymilacjonistów, syjonistów) czy – wreszcie – różnych 
identyfi kacji etnicznych i narodowych. Książka ta pozwoliłaby czytelnikom 
zrozumieć kulturowe bogactwo żydowskiego życia. Niestety, nigdy ona nie 
powstała, a na gruncie antropologicznym rolę kompendium przez długie lata 
pełnił tom powstały już po wojnie – Life is With People: The Culture of the 
Shtetl Marka Zborowskiego i Elisabeth Herzog, amerykański klasyk badań 
„kultur na odległość”69.

W projekcie Grossa (oraz w wielu innych jego przedsięwzięciach) widać 
wyraźnie „impuls reformistyczny” tak charakterystyczny dla szkoły chicagow-
skiej, obecny również w idei antropologii stosowanej Malinowskiego. Przy-
kładem mogą być krytyczne uwagi młodego badacza o żydowskiej edukacji 
i zamkniętym środowisku jako pozostałości średniowiecza. Diagnoza ta miała 
być podstawą do działań modernizacyjnych. Jednak z perspektywy lat i dra-
matycznej historii, Gross w swych wspomnieniach daje wyraz nostalgii za 
egzotycznym romantyzmem getta. Świat kazimierskich żydów był dlań da-
leki i bliski jednocześnie. I to etnografi czne badania terenowe pomogły mu 
dostrzec tę aporię, i się na nią zgodzić.

Konkluzje

Nie istnieje już żydowska dzielnica w Krakowie. Rodzimi mieszkańcy Kazi-
mierza zostali wypędzeni przez nazistów w marcu 1941 r. do getta zorganizowa-
nego w Podgórzu, a później zginęli w Płaszowie, Oświęcimiu i innych obozach 
zagłady. W ich domach osiedlili się ubodzy polscy mieszkańcy z okolicznych 

69 M. Zborowski, E. Herzog, Life is With People: The Culture of the Shtetl, New York 1995 
(1952). Książka jest obecnie bardzo krytykowana za przedstawienie żydowskiego świata 
jako niezmiennego i bezczasowego, gdzie nie ma mowy o oświeceniu, asymilacji, urba-
nizacji i rozwoju ekonomicznym. Niektórzy autorzy zwracają uwagę, że praca ta przy-
czyniła się do utrwalania stereotypów na temat żydowskiej rodziny. Widać w niej dążenie 
do zdyskredytowania antysemickich uprzedzeń zamiast systematycznego badania. Por. 
B. Kirshenblatt-Gimblett, Introduction, [w:] M. Zborowski, E. Herzog, op. cit., s. ix–xviii; 
J. Antler, You Never Call, You Never Write, The History of the Jewish Mother, Oxford 
2007; S.J. Zipperstein, Underground Man: The Curious Case of Mark Zborowski and the 
Writing of a Modern Jewish Classic, „Jewish Review of Books” 2010, nr 2 (ten ostatni 
artykuł opisuje także działalność szpiegowską Zborowskiego na rzecz ZSRR).
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dzielnic. Po wojnie Kazimierz cieszył się złą sławą miejsca niebezpiecznego 
i zdegradowanego. Z końcem lat 60. żydowskość przestała istnieć w polskim 
dyskursie publicznym, wypędzona antysemicką nagonką nowej ekipy władz 
komunistycznych. W latach 80., gdy zamieszkałam na Kazimierzu w jednym 
z nielicznych odnowionych domów, była to dzielnica niemal opustoszała, gdyż 
powojenni osiedleńcy zostali przeniesieni do nowych dzielnic. Nieremontowane 
kamienice niszczały, a miejsca po zawalonych budynkach zarastały chwastami. 
Dopiero później dowiedziałam się, że sąsiedni budynek mieszczący wtedy małą 
fabryczkę przed wojną był synagogą; a znajdująca się na końcu ulicy pracownia 
znanego rzeźbiarza też służyła dawniej kultowi religijnemu. Przełomowe dla 
mnie znaczenie miała wystawa starych fotografi i Kazimierza w nowo wtedy 
otwartym muzeum Stara Synagoga. Nagle znane mi doskonale ulice i place, 
podobnie zaniedbane i brudne, zaroiły się ludźmi: kobietami w kraciastych chu-
stach, mężczyznami w melonikach lub lisiurach i chłopcami w uczniowskich 
czapkach. Byli oni przedstawicielami nieistniejącego i zupełnie nieznanego mi 
świata. To wizualne doświadczenie zrodziło we mnie zainteresowanie żydow-
skością i chęć dowiedzenia się czegoś więcej o mieszkańcach Kazimierza, któ-
rzy – jak ja – robili zakupy na placu Nowym, czy spoglądali z okien na stary 
cmentarz, gdzie został pochowany słynny Remu (Mojżesz Isserles). Zaintereso-
wanie zostało i po opuszczeniu tego miejsca, i trwa nadal. Współcześnie Kazi-
mierz się odradza i nawiązuje do swej żydowskiej przeszłości; co roku odbywa 
się z coraz większym rozmachem Festiwal Kultury Żydowskiej. Mieszczą się 
tam liczne galerie artystyczne i antykwaryczne, budowane są nowe kamienice, 
ale przede wszystkim jest to modne miejsce nocnego clubbingu, przyciągające 
swą niezwykłą atmosferą studentów i turystów70.

Moim zamierzeniem w niniejszym tekście było zrekonstruowanie badań pro-
wadzonych na tym terenie siedemdziesiąt lat temu, chciałam także przedstawić 
ich dramatyczny kontekst i teoretyczne znaczenie, ale przede wszystkim – nie-
zwykłą osobę badacza, Feliksa Grossa.

Co znamienne, jedne z pierwszych europejskich badań terenowych prowa-
dzonych „w domu” zostały podjęte jako sposób radzenia sobie z antysemic-
ką dyskryminacją w polskiej nauce, a przerwała je i uniemożliwiła hitlerow-
ska inwazja. Przedsięwzięcie nie zostało zakończone, więc można je uznać 
za porażkę, ale jednocześnie stanowi bardzo dobrą ilustrację mechanizmów 

70 Badania terenowe w tej dzielnicy przeprowadziła w latach 2003–2005 Marta Smagacz-
Poziemska, a ich wyniki przedstawiła w tekście: „Rewitalizacja” krakowskiego Kazi-
mierza – o współczesnej tęsknocie za utopią, [w:] O Krakowie raz jeszcze, red. K. Frysz-
tacki, Z. Mach, Kraków 2008, s. 71–106.
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działających w ówczesnym „polu” naukowym. Z drugiej strony ów niedo-
kończony projekt miał też niewątpliwie pozytywne rezultaty. Przede wszyst-
kim Gross zdał sobie sprawę z podstawowego ograniczenia funkcjonalizmu – 
braku wymiaru historycznego. Badając dzielnicę żydowską uświadomił sobie 
ten problem i jego późniejsze propozycje teoretyczne zawsze uwzględniały 
perspektywę historyczną. Co więcej, jego pierwsze doświadczenia terenowe 
i późniejsze badania uwrażliwiły go na różnorodność życia społecznego i wie-
lorakie sposoby kształtowania tożsamości. Stał się dzięki temu uczonym ob-
darzonym badawczą wyobraźnią i teoretyczną subtelnością.

Feliks Gross wyprzedzał swe czasy, także jeśli chodzi o zaangażowanie poli-
tyczne i etyczne swej działalności naukowej. Od czasów gimnazjalnych wierzył 
w to, że badania społeczne razem z aktywizmem robotników mogą umożliwić 
stworzenie sprawiedliwego społeczeństwa w ramach systemu demokratycznego. 
W badaniach kazimierskich stanął przed nim klasyczny dylemat antropologa: 
konserwować badaną kulturę czy ją zmieniać, czyli: dążyć do zachowania tra-
dycji żydowskiego getta czy je modernizować. Dylemat został rozwiązany za 
niego. Holocaust, w którym Zygmunt Bauman widzi logiczną konsekwencję 
nowoczesności71, zlikwidował kulturę żydowskiego getta razem z jej użytkow-
nikami. Zagrożone było również życie samego etnografa, jednak udało mu się 
uciec do Stanów Zjednoczonych, gdzie dołączył do swego mentora, Bronisława 
Malinowskiego, i gdzie w końcu spełniły się jego naukowe aspiracje.

Summary

Feliks Gross’ interwar fieldwork in Kazimierz, 
the Jewish district of Krakow – a reconstruction of an unfinished project

This paper aims to recall one of the fi rst pieces of anthropological fi eldwork 
carried out in Europe. It was supervised by Bronisław Malinowski and carried 
out by Feliks Gross (1906–2006). He had been a young Cracovian lawyer of 
Jewish descent and socialist activist interested in sociology and anthropology, 
who was preparing for an academic career. This turned out to be impossible 
because of the growing wave of anti-Semitism in Europe. Gross became a stu-
dent and collaborator of his Cracovian compatriot, then a London professor, 
Bronisław Malinowski, who advised him to make a “survey of the ghetto” 
in their hometown. The research progressed promisingly, but was halted by the 

71 Z. Bauman, Nowoczesność i Zagłada, tł. T. Kunz, Kraków 2009.
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outbreak of the Second World War. Gross managed to escape to Vilna, where 
he tried to continue his research. He fi nally landed safely in the USA, where he 
met his mentor and encouraged him to engage in political activity.

The Cracovian project is described using the correspondence between Ma-
linowski and Gross, as well as other archival material. It is shown against the 
political and academic background, together with the important theoretical and 
methodological frameworks of the time. Thus the unsuccessful project becomes 
a very informative case of the working of the academic “fi eld”, to use Pierre 
Bourdieu’s term. There are also given other examples of European researches 
supervised by Malinowski, who, therefore, owes a title of a predecessor of the 
“anthropology at home”.
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