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 W  2005  roku  uczniowie  i  nauczyciele  Szkoły  TAK  w  Opolu  realizowali  projekt 
„Historia  mojej  ulicy”.  Badając  przeszłość  ulicy  Barlickiego,  zajmowali  się  między 
innymi losami synagogi, spalonej podczas Nocy Kryształowej. Tak trafili na informacje 
o  Leo Baecku, który w latach 1897-1907 pełnił w niej funkcję rabina. Zorientowali się, że 
poznają historię niezwykłego człowieka. Poświęcili mu więc kolejny projekt „Leo Baeck 
– Rabin z Opola”, chcąc przypomnieć miastu, że w jego murach żył kiedyś człowiek, 
który stał się wzorem dla wielu. 
 Leo  Baeck  był  nie  tylko  wybitnym teologiem  judaizmu,  otwartym  jednocześnie  na 
dialog z chrześcijaństwem, nie tylko kochanym przez swoich uczniów nauczycielem; 
kiedy  nadeszła  noc  Zagłady rabin  Leo  Baeck  potrafił  znaleźć  w sobie  ogromną siłę 
duchową,  która  pomagała  przetrwać  innym,  która  była  pocieszeniem,  ratowała 
poczucie godności i dawała nadzieję. Jeden ze współwięźniów w Theresienstadt, H.G. 
Adler,  tak go wspominał:
 „Najwspanialszą postacią w Terezinie był rabin Leo Baeck, członek Rady Starszych. 
Wszyscy go szanowali za jego gotowość do pomocy. Nigdy nie opuszczał obozu, ale 
robił wrażenie, jakby go nie dotykał brud tego miejsca. Emanował z niego spokój. Był 
łagodny, lecz potrafił okazać gniew wobec wydarzeń, których byliśmy świadkami (…). 
Wykazywał opór poprzez czystość swojej postawy. Był klejnotem w oceanie rozpaczy”.







































































LEO BAECK – rabin z Opola

Leo Baeck urodził  się w Lesznie 23 maja 1873 roku jako siódme dziecko 
rabina Samuela Baecka oraz Evy Placzek. Dorastając w tej religijnej rodzinie, 
młody Baeck bacznie obserwował życie swoich sąsiadów: luteran, kalwinów 
i katolików, co z czasem ukształtowało w nim otwartość na inne wyznania1. 
W  1891  roku  Leo  opuścił  swoje  rodzinne  miasto  i  rozpoczął  studia 
w  konserwatywnym  Żydowskim  Teologicznym  Seminarium  we  Wrocławiu. 
Naukę kontynuował w Berlinie, gdzie od 1894 roku kształcił się w Wyższej 
Szkole Wiedzy o Judaizmie pod okiem filozofa Wilhelma Dilthey'a. W 1897 
roku młody Baeck przybył do Opola – miasta, w którym w drodze konkursu 
poszukiwano nowego rabina. Przystąpił do rywalizacji i, wygłaszając wykład 
o Spinozie2, zdeklasował innych kandydatów. Jednym z pierwszych wyzwań, 
stojących przed młodym rabinem, było  przeniesienie  synagogi  do nowego 
budynku, pozwalającego zmieścić większą liczbę wiernych. W 1899 Baeck 
poślubił wnuczkę rabina Adolfa Wienera -  Natalie Hamburger, a rok później 
na świat  przyszła  ich  córka – Ruth.  Baeck poza funkcją  rabina zajmował 
również  posadę  nauczyciela  języka  hebrajskiego  i  religii  mozaistycznej 

w opolskim gimnazjum, zyskując opinię świetnego pedagoga. Zajął się także ożywieniem kulturalnego życia 
Żydów, pobudzając funkcjonowanie towarzystwa historyczno–literackiego3. Rodzina Baecków zamieszkała w 
kamienicy mieszczącej się przy obecnej ulicy Sienkiewicza 34 i  tutaj  właśnie młody rabin napisał swoją 
najsłynniejszą książkę -  „Istotę Judaizmu” -  która  była swego rodzaju  odpowiedzią  na publikację Adolfa 
Harnacka pt. „Istota Chrześcijaństwa”4. 

Rozgłos, jaki przyniosła Baeckowi jego książka, sprawił, że upomniały się o niego większe miasta 
Niemiec - w 1907 roku rodzina rabina przeniosła się do Düsseldorfu, a następnie w 1912 roku ostatecznie 
osiadła  w  Berlinie,  gdzie  Baeck  łączył  funkcję  rabina  z  posadą  docenta  w  Wyższej  Szkole  Wiedzy 
o Judaizmie. Jego pracę przerywa wybuch pierwszej wojny światowej, podczas której rabin pełni funkcję 
kapelana na froncie wschodnim i zachodnim. Po wojnie Baeck wraca do swoich uprzednich obowiązków, jak 
również przyjmuje nowe: w 1924 roku zostaje prezydentem niemieckiego zarządu organizacji B'nai B'rith, 
a w 1933 roku, już po dojściu do władzy nazistów, wybrano go prezydentem Delegacji Żydów Niemieckich 
w Rzeszy5.

Gdy w marcu 1933 Republika Weimarska przekształciła się w nazistowską III Rzeszę,  radykalnie 
zmieniła się sytuacja niemieckich Żydów oraz rola ich duchowego przywódcy,  jakim stawał  się berliński 
rabin.  Baeck  starał  się  bronić  godności  coraz  bardziej  prześladowanych  Żydów,  nie  wahając  się 
interweniować listownie nawet u Adolfa Hitlera. Gdy sytuacja Żydów niemieckich stała się beznadziejna, 
Baeck  zaangażował  się  w  organizowanie  tzw.  kindertransportów,  czyli  akcji  ocalania  żydowskich  dzieci 
poprzez wywożenie ich do Wielkiej Brytanii i oddawanie na wychowanie nowym rodzicom. Pomimo wielu 
okazji  do ucieczki  z  Niemiec Baeck  nie  był  zainteresowany emigracją  –  twierdził,  że  dopóki  w Rzeszy 
zostanie choćby jeden Żyd, to zadaniem rabina jest pozostać wraz z nim na dobre i na złe. 

Na  początku  lat  40.  naziści  zamknęli  uczelnię,  na  której  pracował  Baeck  oraz  zdelegalizowali 
żydowskie  organizacje.  W  1943  roku  Baeck  został  aresztowany  przez  gestapo  i  osadzony  w  getcie 
Theresienstadt (Terezin). Jako nr 187894 stał się jednym ze 140 000 jego więźniów. Nawet tam rabin starał 
się ocalić godność więzionych ludzi – organizował życie kulturalne, prowadził odczyty i dyskusje. Tam też 
napisał  książkę „Ten naród Izraela”.  Mimo iż wiedział,  że  Żydzi,  którzy byli  wywożeni  z  Terezina,  ginęli 
w Auschwitz, nie rozpowszechniał tej informacji - uważał, iż życie w oczekiwaniu na zagazowanie byłoby dla 
wielu nie do zniesienia. 

Po wyzwoleniu getta przez Armię Czerwoną w 1945 roku Baeck przeniósł się do Londynu, do swojej 
córki Ruth (jego żona zmarła jeszcze przed wybuchem drugiej wojny światowej), ponieważ po tym, czego 
doświadczył nie potrafił i nie chciał zamieszkać w Niemczech. Jego sława sprawiła, że zapraszały go do 
siebie  uniwersytety  z  całego  świata:  Cincinnati,  Nowy  Jork,  Jerozolima.  Wkrótce  został  mianowany 
honorowym prezesem Światowego Związku Postępowego Judaizmu. 

Leo  Baeck  był  duchowym  przywódcą  Żydów  niemieckich,  jednym  z  największych  naukowców 
swojego pokolenia. Przez większość swojego życia badał judaizm, chrześcijaństwo i filozofię, starając się 

1 H. G. Adler, Rechenschaft in dunkler Zeit: Leo Baeck und sein Werk [w:] Leo Baeck: Lehrer und Helfer in schwerer 
Zeit, red. W. Licharz, Frankfurt 1983, s. 64.

2 Referowanie poglądów Spinozy podczas konkursu na rabina było przejawem niezwykłej otwartości                           i  
tolerancji. Spinoza bowiem w 1654 roku z powodu kłótni z teologami na temat materialności ludzkiej duszy został 
oskarżony o herezję i wykluczony z gminy żydowskiej.

3 Zob. M. Borkowski, Opolskie lata sławnego rabina, Gazeta w Opolu (OPO), 04.12.1999 r., nr 283. 
4 W. Homolka, Jewish identity in modern times. Leo Baeck and German Protestantism, Berhahn Books, Oxford 1995, 

s. 7.
5 W. Homolka, Jüdisches Denken – Leo Baeck: Perspektiven für heute, Herder, Freiburg 2006, s. 146.



odnaleźć w nich wspólny mianownik6. Przyszło mu żyć w trudnych czasach, które niejednokrotnie wystawiały 
na próbę jego charakter, charyzmę i skłonność do poświęceń. Pewnie dlatego bywa nazywany „żydowskim 
świętym”.  Według  wspomnień  jednego  ze  współwięźniów  z  Theresienstadt  Baeck  był  „szanowaną, 
najwspanialszą postacią, zawsze gotową do pomocy, emanującą spokojem i godnością”7.

Zmarł w 1956 roku, dożywając sędziwego wieku 83 lat. Jego szczątki spoczęły w Londynie, jednak 
powstał także drugi grób – symboliczny – w Berlinie. 

Pośród wielu  osób, których życie  splotło się w przeszłości  z  Opolem, trudno znaleźć drugą tak 
bardzo  niedocenianą  przez  współczesnych  opolan  postać,  jak  Leo  Baeck.  Mimo tego,  że  sto  lat  temu 
rozsławił w całych Niemczech nazwę miasta, nie doczekał się tu choćby tablicy upamiętniającej jego postać 
i działalność. Instytuty nazwane jego imieniem działają w Nowym Jorku, Londynie, Jerozolimie. A przecież to 
właśnie w Opolu rozpoczęła się legenda tego niezwykłego człowieka…

Bartłomiej Janicki

                       Leo Baeck z żoną Natalie Hamburger (1899 r.)       Córka Baecków – Ruth (1910 r.)

      Leo Baeck jako opolski rabin (1905 r.)       Kapelani podczas I wojny światowej: Baeck 

                 w towarzystwie pastora i kapelana katolickiego

6 Zob. A. H. Friedlander, Leo Baeck: Teacher of Theresienstadt, The Overlock Press, New York 1968.
7 Fragment przemówienia księdza kardynała Karla Lehmanna wygłoszonego w Berlinie w marcu 2006 r.



   Baeck jako więzień Theresienstadt       Dokument wystawiony Baeckowi przez Międzynarodowy
       Komitet Czerwonego Krzyża (6.05.1945 r.)

       Leo Baeck (1945 r.)     Leo Baeck (Londyn, 1951 r.)

Znaczki pocztowe z Austrii i Niemiec       100047 Leobaeck - planetoida z grupy pasa
       głównego asteroid okrążająca Słońce


























