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 Wprowadzenie  

 

Sz. An-ski (Szlojme Zajnwl Rapaport) urodził się w 1863 roku w Czaśnikach koło 

Witebska na terenie dzisiejszej Białorusi. Lata burzliwej młodości spędził w pobliskiej Łoźnej, 

skąd uciekł przed duszną atmosferą żydowskiego miasteczka do dużych ośrodków Imperium: 

Jekaterynosławia (obecnie Dniepropietrowsk na Ukrainie) i Sankt Petersburga. Kultura stolicy 

odcisnęła trwały ślad w jego duszy. Natchnęła do spróbowania sił w literaturze i przyjęła do 

grona utalentowanych twórców języka rosyjskiego, a jednocześnie zainspirowała przemyślenia 

natury politycznej. Podobnie jak wielu rówieśników An-ski w pełni świadomie odszedł od 

tradycji i rabinicznego judaizmu w stronę radykalnych nurtów lewicy. Przez przeszło dekadę 

mieszkał na Zachodzie. Był już wówczas dojrzałym, czterdziestoletnim intelektualistą, głęboko 

zrusyfikowanym. Stał się uczestnikiem nowoczesności w jej świeckim, rosyjskim i 

emigranckim wydaniu. Jednocześnie poszukiwał sposobu na przedefiniowanie stosunku do 

żydowskiego dziedzictwa, które okazywało się zbyt ważne zarówno dla niego samego, jak i dla 

jego otoczenia, aby mogło ulec całkowitej marginalizacji. Jeszcze w Szwajcarii, za sprawą 

otrzymanych pocztą książek, zetknął się z dość młodym zjawiskiem nowoczesnej literatury 

jidysz. Spotkanie to okazało się dla An-skiego doświadczeniem trwale formującym tożsamość 

i wrażliwość1. Kto wie, jak potoczyłyby się losy autora dramatu Cwiszn cwej weltn („Pomiędzy 

dwoma światami” czyli „Dybuka”), pieśni Di szwue („Przysięga”, hymnu największej 

żydowskiej socjalistycznej partii Bund), kierownika pionierskiej wyprawy etnograficznej do 

miasteczek Podola i Wołynia, gdyby nie adres: ul. Ceglana 1, Warszawa. 

 Przy ulicy Ceglanej mieszkał Icchok Lejbusz Perec, prawnik zawodowo związany z 

warszawską gminą żydowską. Chociaż był to człowiek silnie zaangażowany w życie społeczne, 

w którego działalności jak w soczewce skupiały się ambicje ówczesnych intelektualistów 

żydowskich z Rosji, przyszłe pokolenia miały go zapamiętać przede wszystkim jako pisarza, a 

w zasadzie jako „ojca” współczesnej literatury jidysz. Formalnie debiutował on w tym języku 

dopiero w roku 1888 (wcześniej pisywał po polsku, częściej zaś po hebrajsku) poematem 

Monisz, traktującym o losie małomiasteczkowego żydowskiego geniusza, na którego zagięła 

parol Lilit, królowa sił nieczystych. Stosunkowo szybko wyrobił sobie pozycję „mistrza”. 

Niekwestionowany autorytet sprawił, że poglądy Pereca na literaturę czy rolę pisarza 

oddziaływały na młodsze pokolenia twórców żydowskich. Ogromne wrażenie na 

                                                
1 David Roskies, S. An-ski i paradygmat powrotu, „Midrasz” 2012, nr 6, s. 19-23; Michael C. Steinlauf, 
“Fardibekt!” Polskie dziedzictwo An-skiego [w:] Polskie tematy i konteksty literatury żydowskiej, red. Eugenia 
Prokop-Janiec, Marek Tuszewicki, Kraków 2014, s. 235-236. 
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współczesnych – również na An-skim – wywierała zdolność warszawskiego literata łączenia 

tego, co nowoczesne, z tym co swojskie. Już pierwszy opublikowany utwór zdradzał 

niewątpliwy talent autora do ubierania wysokich lotów literatury w szaty ludowości – 

potwierdzany wielokrotnie później również w prozie (opowieści inspirowane tradycją 

chasydzką) i dramacie (misteria zanurzone w symbolice kabalistycznej). Wrażliwość Pereca na 

skarby żydowskiej kultury i pietyzm z jakim tworzył utwory określane jako folkstimlech (tzn. 

pisane na ludową nutę) odzwierciedlały znacznie szersze zjawisko, mianowicie 

zainteresowanie inteligencji żydowskiej etnografią. 

 Ciekawość kultury ludowej Żydów środkowej i wschodniej Europy przybrała 

zinstytucjonalizowane formy w pierwszej kolejności w Niemczech. Nie może to specjalnie 

dziwić zważywszy na fakt, że ówczesne niemieckie Volkskunde (ludoznawstwo) cieszyło się 

ogromnym prestiżem. Oddziaływało też na żydowską inteligencję poszukującą w kulturze 

wschodniej części Aszkenazu, pośród tzw. Ostjuden, przejawów autentycznego narodowego 

ducha. Max Grunwald, pełniący funkcje rabiniczne w Hamburgu, stworzył pierwsze 

towarzystwo zajmujące się gromadzeniem i badaniem żydowskiego folkloru (Gesellschaft für 

jüdische Volkskunde), siłami którego wydawał pionierskie czasopismo. Na jego łamach 

wzywał do zbierania przejawów twórczości ludowej, publikował zbiory o niezwykle bogatym 

charakterze, a także planował utworzenie odpowiedniej dla nich instytucji muzealnej. Inną 

ważną postacią żydowskiej etnografii w Niemczech tamtego czasu był Friedrich Salomon 

Krauss, wydawca czasopism ludoznawczych. Zarówno jeden, jak i drugi, pozostawali w 

kontakcie z intelektualistami żydowskimi w Galicji, Królestwie i Rosji, w tym z nadsyłającym 

zbiory pieśni ludowych2, zamieszkałym w Warszawie pisarzem Icchokiem Lejbuszem 

Perecem. Wśród Żydów galicyjskich i rosyjskich nie było wówczas wielu ludzi, którzy 

wynieśliby zainteresowania antropologiczne ze studiów uniwersyteckich. Zdecydowana 

większość etnografów była praktykami, zbieraczami ludowych kuriozów, którzy wywodzili się 

ze środowisk inteligenckich: lekarzy, prawników, dziennikarzy czy literatów. Zbieranie 

przejawów folkloru stanowiło w ich przypadku wyzwanie dalece ważniejsze niż rozważania 

akademickie. Przełom XIX i XX wieku to czas „wynajdywania” narodów tej części Europy, 

działalność etnograficzna była elementem procesu narodowotwórczego. An-ski, chociaż 

przebywał na emigracji, dojrzewał wówczas do przekucia młodzieńczej fascynacji ruchem 

narodnickim w żydowski projekt narodowy. 

                                                
2 [J.] L. Perez, Judendeutsche Volkslieder aus Russland, „Der Urquell” 1898, t. II, z. 1-2, s. 27-29. 
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 Zaczątków badań etnograficznych wśród społeczności żydowskiej Strefy Osiedlenia nie 

zawdzięczamy jednak nowoczesnej idei narodowej, ale raczej duchowi Oświecenia. Stanowiły 

one odprysk ambicji rosyjskich kręgów reformatorskich. Jeszcze na przełomie lat 

pięćdziesiątych i sześćdziesiątych XIX wieku (a więc zanim autor „Dybuka” zdążył przyjść na 

świat) Cesarskie Rosyjskie Towarzystwo Geograficzne zorganizowało wyprawę do kilku 

białoruskich miasteczek w celu zebrania informacji mających przysłużyć się planowanemu 

systemowemu polepszeniu warunków życia miejscowej ludności. Prowadzenie ekspedycji 

powierzono Mojżeszowi Jozifowiczowi Berlinowi, działaczowi społecznemu i człowiekowi 

dobrze znanemu elitom Petersburga i Moskwy. Materiał zebrany przez Berlina, wydany 

następnie w książce Oczerki etnografii jewriejskogo narodonaselenija w Rosii (Sankt 

Petersburg 1861) trudno porównywać z nowoczesnymi badaniami terenowymi prowadzonymi 

około pół wieku później. Wyprawie przyświecały zupełnie inne cele a jej kierownik, chociaż 

osobiście doświadczył dyskryminacji, był dość typowym maskilem3, którego otoczenie 

postrzegało jako „cywilizowanego Żyda”. Zapraszano go więc do dyskusji toczonych wokół 

projektów ustawodawczych dotyczących zreformowania statusu społecznego Żydów, należał 

do ogólnopaństwowych towarzystw naukowych i najpewniej wierzył w możliwość integracji 

wyznawców judaizmu z rosyjskim społeczeństwem na warunkach zbliżonych do ideałów 

Haskali4. Natomiast efekty pracy terenowej Berlina z pewnością dowodziły nie tylko tego, że 

badania terenowe wśród rosyjskiej ludności żydowskiej są możliwe, ale również ich 

utylitarnego potencjału. 

Trudno powiedzieć, na ile efekty ekspedycji Berlina znane były Icchokowi Lejbuszowi 

Perecowi. Warto jednak zauważyć, że ten ostatni wyrastał z tradycji Oświecenia i ów 

praktyczny wymiar ludoznawstwa nie był mu obojętny. Co więcej, w ostatniej dekadzie XIX 

wieku, Perec jako pracownik zatrudniony w biurze statystycznym przedsiębiorcy kolejowego 

Jana Blocha, został wysłany na podobną wyprawę do miasteczek guberni lubelskiej. Co prawda 

stały za nią jeszcze inne pobudki, mianowicie zamiar przeciwstawienia twardych danych 

demograficznych antysemickim zarzutom o „szkodliwości” żydowskich mieszkańców 

miasteczek. W przedsięwzięciu tym wspierał go inny żydowski intelektualista, pisarz języka 

hebrajskiego i działacz syjonistyczny Nachum Sokołów. Zapiski z podróży Bilder fun a 

                                                
3 Maskil, hebr. ‘oświecony’, Żyd będący zwolennikiem idei oświeceniowych i przemian będących ich 
konsekwencją. Mianem tym określa się przede wszystkim propagatorów Haskali (Oświecenia) przełomu XVIII i 
XIX wieku, jednakże stosuje się go również wobec przedstawicieli inteligencji żydowskiej późniejszych dekad, o 
ile w swojej twórczości, publicystyce lub innej działalności propagowali potrzebę reform społecznych. 
4 Haskala, hebr. ‘Oświecenie’, nurt w kulturze Żydów aszkenazyjskich powstały w drugiej połowie XVIII wieku 
pod wpływem oddziaływania haseł europejskiego oświecenia. 
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prowinc-rajze in tomaszower powiat um 1890 jor (Warszawa 1891), opublikowane przez 

Pereca po upływie roku a potem znów w roku 1904, były w zasadzie antologią reportaży. Do 

dziś stanowią jedyne znane nam i utrwalone pismem świadectwo wyprawy, bliższe literackim 

ideałom autora niż współczesnej etnografii. „Twarde dane” okazały się zbyt nieprawomyślne, 

aby carska cenzura mogła pozwolić na ich publikację. Nie doczekały się więc również 

ewaluacji krytycznej.5  

 Powrót An-skiego do Rosji nastąpił po rewolucji 1905 roku, a więc w odmienionej 

atmosferze politycznej, tchnącej wciąż nadzieją na demokratyzację Imperium. Jego 

zaangażowanie w odrodzenie kultury żydowskiej w diasporze nastąpiło z inspiracji Pereca – tej 

pośredniej, nabytej w wyniku lektury Perecowych utworów literackich, i tej bezpośredniej, 

będącej efektem zetknięcia się z „mistrzem” około roku 1908. Ów pierwszy rodzaj inspiracji 

znalazł wyraz w wyborze jidysz jako języka twórczości i wyniósł An-skiego do pozycji jednego 

z klasyków literatury aszkenazyjskiej. Być może twórczość ta nie miała szczególnie 

nowatorskiego charakteru, jednak jej autor pozostawił po sobie ślad niezacieralny, przez co 

stanął w jednym rzędzie z wieloma bardziej utalentowanymi pisarzami. Natomiast druga forma 

inspiracji wyraziła się w najlepszych literacko utworach stylizowanych na „ludowe”: poemacie 

Aszmedaj (w oczywisty sposób nawiązującym do Monisza) i dramacie opisującym 

konsekwencje opętania żydowskiej panny młodej przez dybuka. Jednakże nie tylko w 

twórczości literackiej przejawiała się wspólnota wizji An-skiego i Pereca. Z punktu widzenia 

żydowskich aspiracji narodowych większe znaczenie należy przypisać przedsięwzięciu 

etnograficznemu. Wyprawa w teren do miasteczek Podola i Wołynia, a zwłaszcza idące za nią 

plany stworzenia instytucji muzealnej, odpowiadały wielokrotnie wyrażanym przez 

inteligencję żydowską – w tym przez samego Pereca – potrzebom ukształtowania nowej 

tożsamości diaspory. Tożsamości, która stawiłaby czoło wyzwaniom modernizującego się 

świata, dając jednocześnie gwarancję kulturowej swoistości i odrębności Żydów. Zależność 

dorobku An-skiego od ideologicznego wpływu Pereca w sposób symboliczny przedstawia 

grobowiec z cmentarza żydowskiego przy ulicy Okopowej w Warszawie. W 1925 roku, w 

dziesiątą rocznicę śmierci autora Monisza, na grobie kryjącym ciała obu twórców – a także 

                                                
5 Ruth R. Wisse, I.L.Peretz and the Making of Modern Jewish Culture, Seatlle-London 2015, s. 17-25; Marc 
Caplan, The Fragmentation of Narrative Perspective in Y. L. Peretz's Bilder fun a Provints-Rayze, „Jewish Social 
Studies” 2007, nr 1, s. 66-67. 
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innego pisarza Jakuba Dinezona – stanął pomnik-mauzoleum, na kopule którego umieszczono 

słowa Ohel Perec6.  

 

* 

 

 Wyprawa etnograficzna do ponad sześćdziesięciu miasteczek Podola i Wołynia trwała 

w kilku etapach od lipca 1912 do pierwszych tygodni po wybuchu Wielkiej Wojny w roku 

1914. Doszła do skutku dzięki finansowemu zaangażowaniu kijowskiego bankiera Władimira 

Ginzburga, przedstawiciela jednej z najbardziej wpływowych familii żydowskich Rosji. Sz. 

An-ski zaprosił do jej udziału m.in. fotografika i artystę Salomona Judowina, muzykologa Joela 

Engela oraz folklorystę Zusmana Kiselgofa. Miał nadzieję, że połączenie różnych specjalności 

uczestników eskapady pozwoli uzyskać jak najlepszą ocenę pozyskiwanego materiału i 

przyczyni się do jego wiernego utrwalenia. W projekcie wzięło też udział kilku młodych 

słuchaczy kursów orientalistycznych (a w zasadzie judaistyki) z Sankt Petersburga, wśród nich 

Awrom Rechtman. Burzliwe wydarzenia kolejnych kilku lat sprawiły, że dorobek ich pracy nie 

mógł zostać w pełni wykorzystany. Petersburskie muzeum żydowskie, do którego trafiła 

większość dorobku ekspedycji, otwarto na krótko w 1917 roku, a chociaż funkcjonowało w 

latach 1923-1929 ostatecznie uległo zamknięciu. Jego zbiory rozproszono po wielu innych 

instytucjach radzieckiej Rosji, Białorusi i Ukrainy. Po II wojnie światowej ich los był niewiele 

lepszy. Odkrywano je co jakiś czas, przede wszystkim w zakresie eksponatów rzucających 

światło na żydowską kulturę materialną (przedmioty o znaczeniu kultowym), w zasobach 

różnych archiwów, bibliotek i muzeów. Wiele materiałów pochłonęła pożoga wojenna lub po 

prostu zaginęły. Inne, bardzo nieliczne, udało się wywieźć ze Związku Radzieckiego, chociaż 

odbywało się to zasadniczo w sposób niezorganizowany a poszczególni uczestnicy wyprawy 

przez długi czas nie zdawali sobie sprawy z tego, kto pozostawał w posiadaniu jakich części 

kolekcji7. To właśnie Rechtmanowi, autorowi niniejszej książki, który przebywał w terenie do 

samego końca, rejestrując nagrania jeszcze po wybuchu pierwszej wojny światowej, przypadła 

ostatecznie rola kronikarza wyprawy.  

 Awrom Rechtman urodził się w Proskirowie (dziś Chmielnicki) na Ukrainie w roku 

1890. Chociaż był od An-skiego znacznie młodszy, podobnie jak kierownik ekspedycji 

                                                
6 Hebr. ‘Grobowiec Pereca’. Terminem ‘ohel’ (dosł. hebr. ‘namiot’) zwykło się nazywać budynek wzniesiony nad 
grobem osoby cieszącej się szczególnym poważaniem żydowskiej społeczności (zwykle rabina lub cadyka). W 
wieku XIX i XX używano go również na oznaczenie współczesnych grobowców. 
7 Nathaniel Deutsch, The Jewish Dark Continent. Life and Death in the Russian Pale of Settlement, Cambridge-
London 2011, s. 320. 
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wychowywał się w tradycyjnym środowisku, które porzucił, aby przez pewien czas 

utrzymywać się z pracy nauczyciela języka hebrajskiego. W latach 1910-1912 mieszkał w 

Kraju Izraela, ale wrócił do Rosji, osiadł w Sankt Petersburgu i podjął studia w ramach 

utworzonych kilka lat wcześniej wyższych kursów orientalistycznych. Tak jak paru innych jego 

kolegów – uczestników wyprawy An-skiego – bardzo szybko opuścił Europę. W 

przeciwieństwie do nich nie wybrał jednak ostatecznie kierunku palestyńskiego, ale 

zdezerterowawszy z carskiej armii w 1916 roku skorzystał z istniejących jeszcze możliwości 

migracyjnych i zamieszkał w Stanach Zjednoczonych. Warunki życia w nowym kraju nie 

pozwalały mu na swobodną kontynuację pasji etnograficznej, nie zaprzestał on wszakże 

zupełnie swojej działalności na tym polu. Współpracował z prasą żydowską, gdzie publikował 

m.in. pod pseudonimem Doktor Zamler (jid. zamler – zbieracz, kolekcjoner materiałów 

etnograficznych). Przygotowywał też do wydania słownik hebraizmów języka jidysz, którego 

jednak nie ukończył pomimo prawie dwóch dekad pracy. Zmarł w Nowym Jorku 1 lutego 1972 

roku.8  

Wspomnienia Awroma Rechtmana z przyczyn obiektywnych bazują na ograniczonej 

ilości materiałów, które autor zachował przy sobie bądź w jakiś sposób odzyskał po II wojnie 

światowej. Pozostają zatem zależne od pamięci, co znajduje odzwierciedlenie w dość 

ogólnikowej charakterystyce opisywanych zjawisk, a także w anegdotycznej formie narracji. Z 

ułomności tych trudno czynić zarzut. Zważywszy na okoliczności oraz na skalę wysiłku, jaki 

musiał zostać włożony w przygotowanie wspomnień do druku, świadczą one raczej na korzyść 

autora. Dowodzą determinacji, jaka towarzyszyła Rechtmanowi, jednemu z ostatnich żyjących 

uczestników wyprawy. Na większą część rozdziałów poświęconych synagogom, cmentarzom 

czy dybukom składają się legendy tylko w niewielkim zakresie opatrzone komentarzem. Z 

perspektywy dzisiejszej wiedzy na temat znaczenia opowieści ludowych, powtarzających się w 

nich motywów i struktur, zwłaszcza zaś wobec szerokich badań porównawczych 

prowadzonych od wielu dekad w Izraelu, lektura ta wydaje się już naiwna. Nieco bardziej 

szczegółowo brzmią rozdziały poświęcone medycynie ludowej. Rechtman poświęca kilka 

akapitów opisowi sposobów pozyskiwania wiadomości od informatorów. Co ważne, w sposób 

świadomy i dość konsekwentny posługuje się terminologią opisującą wierzenia i praktyki 

medyczne, czyniąc rozróżnienie pomiędzy urokiem a „zwykłymi chorobami”, czy też 

pomiędzy magicznymi formułami odczyniającymi a remediami innych rodzajów. Przytacza 

nieżydowskie teksty magiczne w oryginale a ich przekładom trudno stawiać poważniejsze 

                                                
8 J[echezkl]. L[ifszyc]., Rechtman, Awrom [w:] Leksikon fun der najer jidiszer literatur, b. 8, New York 1981, s. 
510. 
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zarzuty. Autor mógł w ich przypadku posiłkować się materiałami opublikowanymi w 

czasopismach, np. na łamach Jewriejskiej Stariny czy jidyszowych publikacji JIWO. 

Jednocześnie wyrażone przez Rechtmana poglądy na medycynę ludową stanowią 

odzwierciedlenie czasów, których dotyczą. Należy traktować je z dystansem, a nawet 

powątpiewaniem co do słuszności ocen natury metodologicznej. 

Wypada żałować, że autor nie pokusił się o przynajmniej krótki rozdział 

podsumowujący prezentowane w książce materiały. Mógłby rzucić w nim więcej światła na 

inspiracje ideologiczne, relacje z etnografami rosyjskimi, strategie katalogowania i 

porządkowania pozyskanego materiału, jego dalsze losy itd. Chociaż niektóre z rozdziałów 

zawierają przypisy, zawarte w nich informacje są zazwyczaj bardzo fragmentaryczne albo zgoła 

dygresyjne. Dlatego pomysłodawcy przekładu książki na język polski postawili sobie za cel 

obudowanie treści aparatem naukowym. W znacznym stopniu ułatwia on zrozumienie 

fragmentów wspomnień nawiązujących do kwestii rytualnych oraz umiejscowienie 

omawianych wydarzeń w konkretnych przestrzeniach społeczno-geograficznych. Na ile jest to 

możliwe, tłumaczka i redaktorzy starali się również zwrócić uwagę na konteksty obyczajowe 

niekoniecznie wynikające z judaizmu, za to będące echem wydarzeń historycznych lub 

stosunków etnicznych. 

Natomiast Rechtmanowi z pewnością udało się oddać głębię kultury żydowskiej 

prowincji w jej różnych odcieniach. Znajdujemy w jego książce przejawy ścierania się 

męskiego z kobiecym, rabinicznego z prostym, „oświeconego” z „ciemnym”. Niewielki zakres 

interpretacji prezentowanego materiału może zostać poczytany za walor, jeżeli czytelnik 

potraktuje ten zbiór przede wszystkim jako antologię tekstów folkloru. Również mając w 

pamięci perturbacje, jakie materiał ten przeszedł i konieczność odtwarzania dużej jego części z 

pamięci. Ten niezwykle ciekawy materiał stawia jednocześnie duże wyzwanie tłumaczowi. 

Praca nad przekładem tekstów folkloru wymaga bowiem wszechstronnej wiedzy na temat 

kultury danej grupy. W przypadku ludności żydowskiej pamiętać należy też o jej 

wielojęzyczności, która właśnie w kulturze ludowej znajdowała swój pełny wyraz. Poniższy 

przekład z jidysz autorstwa Magdaleny Siek (wspartej w zakresie fragmentów w języku 

hebrajskim przez Małgorzatę Kordowicz) z powodzeniem mierzy się z tak wysoką skalą 

trudności. 

   

* 
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 Książka Jidisze etnografie un folklor ukazała się w roku 1958 w Buenos Aires nakładem 

argentyńskiej placówki Żydowskiego Instytutu Naukowego (JIWO). Chociaż od jej publikacji 

minęło przeszło pół wieku, sama wyprawa zaś należy już do historii sprzed ponad stulecia, to 

właśnie relacja Rechtmana okazuje się jedynym tak pełnym świadectwem pracy Sz. An-skiego 

i towarzyszącego mu zespołu. Niepowodzenie planów stworzenia muzeum żydowskiego 

według założeń pierwotnie przyświecających wyprawie, przede wszystkim zaś wydarzenia 

burzliwego wieku XX, okryły dwa lata badań terenowych cieniem zapomnienia. Nie zdołały 

wydobyć ich na światło dzienne powojenne projekty etnograficzne ani akademickie próby 

ponownego oszacowania dorobku Sz. An-skiego9. Jak wskazuje m.in. Nathaniel Deutsch, 

poprowadzenie jednoznacznej genealogii łączącej współczesnych etnografów żydowskich z 

dziełem wyprawy i jej kierownikiem jest trudne. Wpływ Ans-skiego jako pioniera 

ludoznawstwa rozpatrywać należy raczej w kategoriach deklaratywnych niż realnych. Tym 

pilniejsza wydaje się potrzeba udostępnienia relacji Rechtmana szerokim kręgom odbiorców. 

Warto pamiętać, że obok kontekstu lokalnego, lokującego pozyskane materiały 

etnograficzne w specyficznych okolicznościach prowincji podolskiej i wołyńskiej, całość 

przedsięwzięcia miała wymiar znacznie szerszy – by nie rzec ogólnoaszkenazyjski. Wyprawa 

nie doszłaby do skutku, gdyby nie podłoże ideologiczne, którego dostarczyli intelektualiści 

związani z kulturą jidysz – w tym mieszkający w Warszawie Icchok Lejbusz Perec – oraz 

wsparcie organizacyjno-finansowe z kręgów zamożnego mieszczaństwa Sankt Petersburga i 

Kijowa. Stanowiła ona naturalną konsekwencję dążeń wschodnioeuropejskich Żydów (nie 

tylko poddanych rosyjskiego cara) do samookreślenia w przestrzeni diaspory, podobnie jak 

żydowska prasa, instytucje społeczne czy partie polityczne. Z drugiej strony, opisywane przez 

Rechtmana efekty badań terenowych dają się z łatwością odnieść do innych obszarów 

wschodniego Aszkenazu. Obok ukraińskich czy rosyjskich pojawiają się w nich wątki polskie, 

w tym świadectwo pamięci o Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Stanowią też świetny materiał 

dla komparatystyki, tym ważniejszy, że nader różnorodny. Krótko mówiąc, wspomnienia z 

wyprawy badawczej kierowanej przez Sz. An-skiego powinny być lekturą obowiązkową dla 

każdego, kto interesuje się kulturą żydowską w Europie Środkowo-Wschodniej. Ich przekład 

na język polski ma się temu przysłużyć. 

 

 

 

                                                
9 The World s of S. An-sky: A Russian Jewish Intellectual at the Turn of the Century, red. Gabriella Safran, Steven 
J. Zipperstein, Stanford 2006. 
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I.	  Sz.	  An-‐ski	  i	  żydowska	  ekspedycja	  etnograficzna	  

Uczestnicy	  ekspedycji	  
Na początku obecnego [XX – przyp. red.] stulecia żydowska etnografia i wszystkie jej 

odgałęzienia były właściwie nowym zjawiskiem w naszej literaturze. Żydowskiej twórczości 

ludowej poświęcano wówczas znacznie mniej uwagi i bardzo niewielu badaczy się nią 

zajmowało. 

Jest dla nas zrozumiałe, dlaczego tak się działo: nasi dziadkowie i pradziadkowie wiedli 

sobie właściwe, osadzone w tradycji życie, tworząc, nawet w nieświadomy sposób, prawdziwe 

perełki czystej twórczości ludowej, której wartość i piękno trudno dziś przecenić. Z pokolenia 

na pokolenie przekazywali legendy i opowieści pełne duchowej treści, poetyckiego piękna i 

bogactwa fantazji. Nie uważali jednak za konieczne, aby tę twórczość, każdy przejaw 

żydowskiego życia, całą tę ustną Torę spisywać na papierze jako pamiątkę dla przyszłych 

pokoleń. Rdzeń ich życia był silny i twardy jak kamień, jego charakter jasny i ustalony. Jedno 

pokolenie odchodziło, następowało nowe, ale model życia nie zmieniał się. Synagogi i bet ha-

midrasze10 nadal pozostały jedynymi źródłami, z których czerpali swoją duchową strawę. Od 

pokoleń chroniono pradawne zwyczaje i przestrzegano ich, a opowieści i legendy z szacunkiem 

i miłością przyjmowano i przekazywano z dziadów na ojców, z ojców na dzieci. 

 Na początku obecnego wieku, kiedy życie Żydów zaczęło zmieniać swoją postać – 

porzuciło stare szaty i przywdziało nowe, kiedy przestano przestrzegać starych zwyczajów, 

rzadziej snuto opowieści i cała przeszłość powoli zaczęła odchodzić w zapomnienie i znikać, 

dopiero wówczas niektórzy z naszych najlepszych literatów podjęli się zajmować żydowską 

etnografią. Spostrzegli oni, że większość obyczajów i rytuałów, wokół których toczyło się życie 

naszych dziadków i rodziców, stało się dla nas jedynie wspomnieniem dawnych czasów, które 

blednie i słabnie w naszej pamięci z pokolenia na pokolenie. Zrozumieli, że jeśli teraz nie 

pospieszymy ratować tego, co jeszcze da się uratować, nie zbierzemy wszystkich tych 

wspomnień i pozostałości – pamięć po naszych przodkach może niestety zginąć na wieki. 

 Właśnie to rozumieli i czuli ponad pięćdziesiąt lat temu nieliczni literaci, którzy zajęli 

się żydowską etnografią. Zaczęli oni gromadzić ostatnie ocalałe opowieści ludowe, legendy, 

przysłowia i obyczaje, zbierać te wszystkie iskierki ludowej duszy, spisywać tę ustną Torę i 

opracowywać ją. Właśnie wtedy w Petersburgu zostało stworzone pierwsze Żydowskie 

                                                
10	  Besmedresz, bet ha-midrasz (hebr., „dom nauki”) –dom nauki służący studiowaniu ksiąg i modlitwie, 
utrzymywaneyz funduszy gminy żydowskiej (przyp. red.).	  
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Towarzystwo Historyczno-Etnograficzne im. Barona Naftalego Herca Ginzburga11 i zaczęły 

ukazywać się zbiory „Piereżytoje”12. 

Jednym z pierwszych, który całym swoim życiem i ciałem poświęcił się pracy 

gromadzenia dziedzictwa poprzednich pokoleń, był nieodżałowany pisarz, poeta i kolekcjoner 

błogosławionej pamięci Szlojme Zajnwel Rapaport (Sz. An-ski). 

 Zabrał się on do tej pracy z wielką miłością i poświęceniem i w 1912 roku z pomocą 

barona Władimira Horacewicza Ginzburga13 (syna Naftalego Herca Ginzburga14) zorganizował 

przy Żydowskim Towarzystwie Historyczno-Etnograficznym samodzielną „żydowską 

ekspedycję etnograficzną”. 

 W krótkim czasie został zestawiony skład ekspedycji. Baron Władimir Ginzburg z 

Kijowa zaopatrzył ją w konieczne fundusze i ekspedycja wyruszyła w drogę. Oprócz An-skiego 

wzięli w niej udział: słynny kompozytor z Moskwy Joel Engel15, badacz żydowskiej muzyki 

ludowej Z. Kiselgof16 (obaj jedynie na krótki czas), malarz i utalentowany fotograf Szlojme 

                                                
11 Żydowskie Towarzystwo Historyczno-Etnograficzne – żydowskie towarzystwo naukowe, powstałe w 1908 roku 
w Petersburgu, którego celem było zbieranie materiałów na temat historii i etnografii Żydów w Rosji i Polsce. 
Towarzystwo wydawało w języku rosyjskim kwartalnik „Evreiskaia starina”. Organizacja została zlikwidowana 
w 1929 roku. (przyp. red.). 
12 „Piereżytoje“ – wychodzący na początku XX wieku zbiór artykułów w kilku tomach, poświęcony kulturalnej i 
społecznej historii Żydów w Rosji (przyp. red.). 
13 Władimir Goracyjewicz Ginzburg, syn Horacego Ginzburga, rosyjski filantrop żydowskiego pochodzenia. 
Ożenił się z córką przemysłowca, cukrowego magnata Łazarza Brodskiego. Zmarł po 1917 roku (przyp. red.). 
14 Baron Horacy Ginzburg, rosyjski filantrop żydowskiego pochodzenia. Urodził się w 1833 roku w Zwinogródce 
w guberni kijowskiej jako syn Józefa Ginzburga, finansisty, który zbił wielki majątek podczas wojny krymskiej, 
realizując rządowe kontrakty na dostawy dla wojska. Rodzina Ginzburgów otrzymała tytuł baronów od wielkiego 
księcia Hesji w 1870 roku. Horacy Ginzburg był bankierem i przemysłowcem (inwestował między innymi w 
rozwój cukrownictwa w guberniach ukraińskich i wydobycie złota na Zabajkalu i Ałtaju), jednym z najbogatszych 
ludzi w Cesarstwie Rosyjskim. Oprócz pełnienia licznych funkcji publicznych był także wybitnym działaczem 
społecznym, angażującym się w wiele przedsięwzięć charytatywnych, edukacyjnych i naukowych, zarówno 
żydowskich, jak i rosyjskich, a także nieformalnym „rzecznikiem” społeczności żydowskiej w Rosji wobec władz 
państwowych. Był zwolennikiem postawy asymilacyjnej. Zmarł w Petersburgu w 1909 roku (przyp. red.). 
15 Joel Engel, krytyk muzyczny, kompozytor i jedna z wiodących postaci ruchu odrodzenia żydowskiej muzyki. 
Urodził się w 1868 roku w Berdiańsku w zsekularyzowanej rodzinie żydowskiej, ukończył Konserwatorium 
Moskiewskie. Był wpływowym krytykiem muzycznym, pracował w poczytnej „Gazecie Rosyjskiej”. Od 1900 
zaczął zbierać żydowskie melodie ludowe, organizować koncerty i wykłady poświęcone tej tematyce i uprawiać 
publicystykę postulującą stworzenie „żydowskiego stylu narodowego” w muzyce. Napisał muzykę do sztuki 
Szymona An-skiego „Dybuk”w ramach współpracy z Teatrem Habima. W 1922 przeniósł się do Berlina, a w 1924 
roku do Palestyny i zamieszkał w Tel Awiwie, gdzie dalej zajmował się pracą nad muzyką żydowską, między 
innymi badając muzyczne tradycje Żydów jemeńskich. Zmarł w Tel Awiwie w 1927 roku (przyp. red.). 
16 Zusman Kiselgof, etnograf, specjalista w dziedzinie żydowskiej muzyki ludowej. Urodził się w Wieliżu, zmarł 
w 1939 roku w Leningradzie. 
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Judowin17, nawiasem mówiąc syn wuja An-skiego, studenci Akademii Żydowskiej w 

Petersburgu18 J. Pikangur19 i Sz. Szrajer20 oraz moja skromna osoba. 

 Przez trzy lata ekspedycja pod przewodnictwem An-skiego wędrowała po 

najodleglejszych zakątkach Ukrainy, gromadząc zachowane skarby naszej przeszłości, 

zapisując relacje kobiet i mężczyzn, legendy, zdarzenia historyczne, teksty odczyniań, 

medycynę ludową, opowieści o dybukach, diabłach i mocach nieczystych, piosenki, 

przypowieści, aforyzmy, porzekadła. Nagrywano na płyty fonograficzne stare niguny21, 

modlitwy i piosenki ludowe, robiono fotografie starych synagog, historycznych miejsc, 

macew22, oheli23 cadyków24, typów ludzkich i obrzędów rytualnych, zbierano i skupowano 

żydowskie antyki, dokumenty, pinkasy25, sztukę sakralną, biżuterię, stroje i wszelkiego rodzaju 

żydowskie starożytności na potrzeby żydowskiego muzeum. 

Pod koniec 1914 r., w atmosferze pierwszej wojny światowej, Sz. Judowina i mnie 

aresztowano w Żytomierzu pod zarzutem szpiegostwa. Powodem było to, że ze względu na 

naszą pracę, publicznie chodziliśmy z aparatem fotograficznym i robiliśmy zdjęcia. Obaj 

                                                
17 Salomon Judowin, rosyjski artysta i fotograf żydowskiego pochodzenia. Urodził się w 1892 roku w 
Bieszenkowiczach niedaleko Witebska. Najbardziej znany ze swoich ilustracji książkowych (zilustrował między 
innymi „Opowieści z siedmiu gett” Egona Erwina Kischa, „Żyda Süßa” Liona Feuchtwangera oraz książki dla 
dzieci Dojwbera Lewina). Swoje dzieła wykonywał głównie techniką drzeworytu i linorytu, inspirował się 
tradycyjną, ludową sztuką żydowską. Jego prace były wystawiane między innymi wraz z pracami Marka Chagalla. 
Podczas drugiej wojny światowej jako naoczny świadek tworzył dzieła dokumentujące przebieg oblężenia 
Leningradu, wydane w 1948 roku w albumie „Leningrad podczas Wielkiej Wojny Ojczyźnianej”. Zmarł w 
Leningradzie w 1954 roku (przyp. red.). 
18 Najprawdopodobniej chodzi o prywatną uczelnię założoną w 1908 roku i prowadzoną przez Dawida Ginzburga 
pod nazwą Petersburskich Studiów Wschodnich (przyp. red.). 
19 Jicchok Pikangur (Gur-Arie), etnograf żydowski, od 1923 roku w Palestynie. Zmarł w roku 1957 (przyp. red.). 
20 Szmuel Szrajer (Szerira), badacz literatury biblijnej i talmudycznej, redaktor prasy w języku jidysz. Od 1925 
roku w Palestynie (przyp red.). 
21 Nigun – w muzyce chasydzkiej rodzaj śpiewu bez słów, nucona melodia, o charakterze religijnym. Chasydzcy 
rabini i cadycy układali swoje własne nigunim. Tradycja śpiewania nigunim jest wciąż żywa, nie tylko wśród 
chasydów – ponieważ ta forma daje duże pole do improwizacji, bywa wykorzystywana przez współczesnych 
twórców muzyki klezmerskiej i jazzowej (przyp. red.). 
22 Macewa (hebr., „nagrobek”, „stela”) – nazwa tradycyjnej formy żydowskiego nagrobka, zazwyczaj pionowo 
ustawionej płyty, wykonanej z kamienia lub drewna, a od XIX wieku także z żeliwa. Epitafium zazwyczaj w 
języku hebrajskim umieszczano na wschodniej stronie płyty (grób i macewa w tradycji żydowskiej są orientowane 
ku wschodowi), od XVI wieku nad epitafium zaczęto umieszczać symboliczne płaskorzeźby, nawiązujące do 
imienia, zawodu lub cech charakteru pochowanej osoby, lub bardziej uniwersalnie – smutku, żałoby i śmierci 
(przyp. red.). 
23 Ohel (hebr., „namiot”) – budynek wzniesiony nad grobem rabina lub cadyka. Ohele sławnych cadyków są 
zwyczajowo odwiedzane przez chasydów, zwłaszcza w jorcajt, rocznicę śmierci pochowanej osoby (przyp. red.). 
24 Cadyk (hebr., „sprawiedliwy”) – charyzmatyczny przywódca w chasydyzmie, wzór pobożności i 
sprawiedliwości, pełniący funkcję pośrednika między wspólnotą ludzką na ziemi a Bogiem, żyjącego 
równocześnie w obydwu światach. Cadykowie byli otaczani powszechną czcią, ze względu na przypisywaną im 
zdolność czynienia cudów i uzdrawiania, a ich groby stawały się celem pielgrzymek (przyp. red.).  
25 Pinkas (hebr., „kronika”) – księga, w której prowadzono zapiski na temat dziejów danej gminy żydowskiej. 
Pinkasy prowadziły też bractwa pogrzebowe, stowarzyszenia religijne, cechy, organy samorządu żydowskiego i 
inne organizacje polityczne, religijne i społeczne (przyp. red.). 
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trafiliśmy do aresztu, a policja skonfiskowała zgromadzone materiały, jakie mieliśmy wtedy 

przy sobie, jak również wszystkie płyty fotograficzne. 

 An-ski był wtedy w Piotrogrodzie (w czasie wojny zmieniono nazwę miasta z 

Petersburg na Piotrogród). Telegraficznie poinformowaliśmy go o naszym aresztowaniu. 

Natychmiast porozumiał się z L. J. Szternbergiem26, zarządcą i starszym etnografem z 

Rosyjskiego Muzeum Antropologiczno-Etnograficznego przy Cesarskiej Akademii Nauk im. 

Imperatora Piotra Wielkiego27. Dzięki niemu udało się An-skiemu uzyskać dokument 

potwierdzający, że zostaliśmy wysłani przez Muzeum Antropologiczno-Etnograficzne. Jak 

tylko dokument ten dotarł do policji w Żytomierzu, uwolniono nas i oddano wszystkie 

skonfiskowane materiały i kosztowności. Wszystko to zapakowaliśmy i zabraliśmy ze sobą do 

Piotrogrodu. 

 Prace ekspedycji zostały wtedy oficjalnie przerwane. An-ski jednak niestrudzenie 

samodzielnie kontynuował dzieło gromadzenia materiałów. Nawet później, w samym środku 

wojny, kiedy objeżdżał Galicję jako przedstawiciel petersburskiego Komitetu Pomocy 

Żydom28 zorganizowanego przez Dumę, ubrany w wojskowy mundur z szablą u boku, An-ski 

nie zaniedbał swoich badań nad folklorem i etnografią. Wstępował wręcz w ogień, 

przeszukiwał ruiny synagog i innych świętych miejsc, rozmawiał z rabinami i przywódcami 

kahalnymi. Kiedy od czasu do czasu wracał do Petersburga na krótki odpoczynek, zawsze 

przywoził ze sobą skrzynie pełne skarbów o nieoszacowanej wartości historyczno-

etnograficznej, na przykład drukowane zarządzenia o Żydach, poufne dekrety, dokumenty 

dotyczące oskarżeń antyżydowskich, podarte zwoje Tory, zakrwawione arkusze pergaminu, 

parochety29 i sukienki na Torę splamione żydowską krwią, mizrachy30, pieczęcie itd. 

 Pamiętam, że pewnego razu, wśród innych kosztowności, przyniósł ze sobą również 

napisany na pergaminie sidur Kol Bo31, który znalazł poniewierający się w na wpół zburzonym 

                                                
26 Lew Jakowlewicz Szternberg, rosyjski etnograf żydowskiego pochodzenia i wpływowa postać w środowisku 
antropologów i muzeologów ówczesnej carskiej Rosji (przyp. red.). 
27 Muzeum Antropologii i Etnografii imienia Piotra Wielkiego Rosyjskiej Akademii Nauk (Kunstkamera), 
założone w 1714 roku najstarsze publiczne muzeum przedrewolucyjnej Rosji (przyp. red.). 
28 Żydowski Komitet Pomocy Żydom Ofiarom Wojny – organizacja założona w Rosji w 1914 roku, której celem 
była pomoc Żydom poszkodowanym przez wojnę. Działalność Komitetu obejmowała pomoc w ewakuacji 
uchodźców, wsparcie materialne (odzież, żywność, schronienie, wsparcie finansowe), opiekę zdrowotną i opiekę 
nad dziećmi, organizację szkolnictwa. Do końca 1916 roku Komitet pomógł w sumie około 240 tysiącom Żydów 
(przyp. red.). 
29 Parochet – w synagodze bogato zdobiona zasłona na aron ha-kodesz (hebr., „święta skrzynia”, zabudowana 
wnęka we wsch. ścianie synagogi lub dostawiona do niej szafa, w której przechowywano zwoje Tory; jej forma 
architektoniczna, symbolika płaskorzeźb i treść zamieszczanych inskrypcji miały przywoływać obraz Świątyni 
Jerozolimskiej, wzbudzać nadzieję na jej odbudowę i powrót Żydów do ojczyzny) (przyp. red.). 
30 Mizrach (dosł. „wschód”) – ozdobna tablica wieszana w domach i synagogach na ścianie wschodniej dla 
zaznaczenia kierunku świętego miasta (przyp. tłum.). 
31 Sidur – modlitewnik zawierający pełen zbiór modlitw codziennych i przeznaczonych na szabat (przyp. red.). 
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bet ha-midraszu w małym miasteczku na froncie galicyjskim, a także podarte pergaminy ze 

zwoju Tory z innego miasteczka, również na tym samym froncie. O pergaminie z tekstem Tory 

An-ski opowiadał, że znalazł go w zgliszczach domu modlitwy. Miasteczko było całkowicie 

opuszczone i zrujnowane, ani śladu człowieka. Kiedy An-ski wszedł w ruiny bet ha-midraszu, 

wszystko było tam połamane i zniszczone. Na ziemi poniewierały się puste butelki i kawałki 

szmat z dawnej garderoby – milczący świadkowie wszystkiego, co się tam wydarzyło. Pod 

strzępami drewna, szkła i szmat zauważył wystające kawałki pergaminu podartego zwoju Tory. 

Kiedy wyciągnął pergamin zamarł. Był to przedarty na pół tekst dziesięciu przykazań. Na 

jednej połowie widniały słowa „zabijaj, cudzołóż, kradnij”, a na drugiej „nie”. 

W życiu prywatnym An-ski był dobrym człowiekiem. Rzadko odmówił komuś w 

potrzebie, ale kiedy chodziło o sprawy związane z całym narodem Izraela był zaciekłym 

fanatykiem i nie znał kompromisu. Najlepiej zilustruje to następujący fakt: pewnego razu w 

Petersburgu w towarzystwie dziennikarzy, podszedł do niego znajomy, również słynny 

dziennikarz i powiedział: „Wiecie Siemionie Akimowiczu (rosyjskie imię An-skiego), mam już 

prawo zamieszkiwania w Petersburgu!” (ponieważ się ochrzcił)32 i podał An-skiemu rękę. An-

ski zmierzył go surowym wzrokiem od stóp do głów i z pogardą powiedział: „Nigdy w życiu 

nie podałem ręki zdrajcy”. 

O siebie samego An-ski mało się troszczył. Przez wszystkie lata jakie spędził w 

Petersburgu, przebywał tam nielegalnie. Nie miał ani prawa zamieszkania, ani własnego kąta. 

Swoją pracę literata wykonywał w restauracjach albo hotelach. Spał u znajomych. Całym jego 

majątkiem był garnitur i płaszcz. Kiedy jednak widziano go ze skrzyniami i torbami, były one 

zawsze pełne materiałów etnograficznych.  

Po wstrzymaniu ekspedycji w 1914 roku An-ski poświęcił się klasyfikowaniu i 

układaniu „Żydowskiego programu etnograficznego”, który stworzył razem z grupą słuchaczy 

Akademii Żydowskiej w Piotrogrodzie: Sz. Wajnsztajnem, A. Judickim, Sz. Lokszinem, I. 

Lurią, I. Neusichinem, I. Pikangurem, I. Kimelmanem, I. Rawrebim, A. Rechtmanem i Sz. 

Szrajerem. 

Było to niezwykle bogate opracowanie składające się z tysięcy różnych pytań o każdy 

z fizycznych i duchowych aspektów związanych z życiem Żyda, od jego przyjścia na świat do 

śmierci, z jego wiarą i przesądami, jego radościami i smutkami, świętami i dniem powszednim. 

                                                
32 Petersburg leżał poza tzw. strefą osiedlenia, a więc terytorium przeznaczonym na osadnictwo żydowskie. 
Jednak ze względu na status stolicy, w mieście tym mieszkała pewna grupa Żydów a otrzymanie zezwolenia na 
zamieszkanie wymagało spełnienia szeregu kryteriów (przyp. red.). 
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Zgromadzony materiał został podzielony na dwa tomy. Pierwszy tom nosił tytuł „Człowiek”, 

drugi „Szabat i święta”. 

Pod koniec 1914 roku ukazał się pierwszy tom pod redakcją starszego etnografa przy 

Rosyjskim Muzeum Antropologiczno-Etnograficznym przy Carskiej Akademii Nauk33 L. I. 

Szternberga. Tom ten zawiera 238 stron dużego formatu i jest podzielony na 5 części: 1. 

Dziecko, od narodzin do chederu34 (54 strony, 304 pytania), 2. Od chederu do ślubu (64 strony, 

633 pytania), 3. Ślub (26 stron, 231 pytań), 4. Życie rodzinne (56 stron, 518 pytań), 5. Śmierć 

(38 stron, 401 pytań). Razem 2078 pytań. Drugi tom, który zaczęto już składać (sam widziałem 

kilka stron korekty), nie miał szczęścia się ukazać. O ile materiał ten nie zaginął w czasie 

wędrówek An-skiego, albo nie został zagubiony u drukarza, prawdopodobnie poniewiera się 

gdzieś razem z innymi skarbami czekającymi na swojego zbawcę. 

Na początku 1916 roku An-ski objeżdżał większe żydowskie centra w Rosji, wygłaszał 

odczyty i referaty o żydowskiej etnografii i folklorze. W drodze poważnie zachorował na 

cukrzycę i, za radą lekarzy, na początku lata pojechał na Kaukaz. 

O swoim zdrowiu i planach zawodowych pisał do mnie An-ski w pocztówce po rosyjsku 

z czerwca 1916 roku.  

14-27 czerwca 1916 r., Piotrogród. 

Mój drogi! 

Nie mogę wprost wyrazić radości jaką sprawił mi Twój list. Ślę Ci moje najlepsze 

życzenia i pozdrowienia. Pisz często i bardziej szczegółowo. Od Salomona (Szlojme Judowin, 

artysta i fotograf ekspedycji – przyp. autora) nie mam żadnych wiadomości. Na początku roku 

byłem w Kijowie, Odessie, Kiszyniowie i Moskwie. W Kijowie i Kiszyniowie wygłosiłem odczyty 

o etnografii. Zachorowałem dość poważnie (cukrzyca). Teraz lekarze wysyłają mnie na Kaukaz, 

dlatego czuję się pełen wigoru i jestem w dobrym nastroju. W Piotrogrodzie jestem od dwóch 

tygodni. Dużo pracuję. Zabrałem się za opracowywanie materiałów, wskrzeszam muzeum. 

Zamówiłem specjalną gablotę, która kosztuje 100 rubli. Brakuje mi tu tylko żywiołowego 

Abrahama*35. Z nim praca byłaby żwawsza. Może będąc w Nowym Jorku mógłbyś odszukać 

                                                
33 An-ski Sz., Dos jidisze etnografisze program, Petrogrod 1914. Vide przypis nr 18 (przyp. red.). 
34 Cheder (hebr., „pokój”, „izba”) – prywatna lub będąca własnością organizacji społecznej szkoła religijna, 
w której prowadzono nauczanie na poziomie elementarnym. Uczniowie rozpoczynali naukę w chederze 
najczęściej w wieku między trzecim a piątym rokiem życia, dzieci przebywały w szkole przez większość dnia. Z 
jednej strony uważane przez środowiska ortodoksyjne za ostoję tradycyjnych wartości, z drugiej krytykowane 
przez środowiska postępowe jako skrajnie nienowoczesne. Na przełomie lat 50. i  60. XIX w. zaczęły się pojawiać 
pierwsze placówki, w których nauczano także podstaw przedmiotów świeckich (przyp. red.). 
35 Ma na myśli moją skromną osobę (przyp. autora). 
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Żytłowskiego36 i zdobyć jego adres? Napisz mój drogi. Ściskam Cię gorąco. Twój Siemion 

(Szlojme – przy. autora). 

Pod koniec lata 1916 roku An-ski wrócił z Kaukazu do Piotrogrodu. Odświeżony i pełen 

nowych sił przystąpił do kontynuowania opracowywania zgromadzonych materiałów 

etnograficznych i przygotowywania ich do druku. Zaczął również przygotowywać otwarcie 

odnowionego Muzeum Etnograficznego. 

O planach tych pisał do mnie An-ski w październiku 1916 roku. Oto tłumaczenie z 

rosyjskiego: 

(?) października 1916 r., Wiasilewski Ostrow, 5-ta linia 50 (Piotrogród): 

Drogi i kochany Abrahamie! 

Całe lato byłem na Kaukazie. Kurowałem się z cukrzycy, która mnie dopadła. Kiedy 

wróciłem, znalazłem Twój list, który bardzo mnie ucieszył. Martwi mnie tylko, że tak mało 

piszesz o sobie. Czuję się nieźle. Prawdopodobnie osiądę w Piotrogrodzie i zajmę się 

opracowywaniem materiałów i przygotowywaniem ich do druku. Już do tego przystąpiłem. 

Organizujemy otwarcie muzeum. Mamy już gotową specjalną gablotę, która kosztowała 100 

rubli. Doszło wiele wartościowych artefaktów. Często Ciebie wspominam. Takiego pracownika, 

jak Ty, tutaj nie ma. Piszę opowiadania z życia chasydów. Moja sztuka „Dybuk” została 

przyjęta przez „Studio teatru artystycznego” (Ha-Bima Moskwa37 – przyp. autora). Na miłość 

boską, kochany! Odszukaj Żytłowskiego i poproś go, aby do mnie napisał. Napisz mi o nim i 

prześlij mi jego adres. Prześlij też interesujące czasopisma. Ściskam Cię.  

S. Rapaport. 

 Po rewolucji bolszewickiej An-ski z wielkim zapałem zabrał się znów do pracy 

literackiej i naukowej. Wybranego materiału z ekspedycji i wszystkich kosztowności z 

Muzeum Etnograficznego strzegł jak oka w głowie.  

Raz, kiedy był w Moskwie, poinformowano go, że bolszewicy zaplombowali Muzeum. 

Natychmiast wrócił do Petersburga, rozłupał wszystkie zamki z pieczęciami, a potem sam 

zwrócił się do komisariatu i wyjaśnił, że rozumie swoją wielką odpowiedzialność za popełniony 

czyn, ale musiał tak postąpić w głębokim przekonaniu, że opieczętowanie muzeum 

                                                
36 Chaim Żytłowski, pochodzący z Białorusi żydowski pisarz i publicysta, ideolog jidyszyzmu, działający na 
rzecz języka i kultury jidysz (przyp. red.). 
37 Ha-Bima (hebr., „scena”) – założony w Moskwie w 1917 roku przez Nachuma Zemacha teatr żydowski, 
wystawiał sztuki w języku hebrajskim. Zespół występował w Związku Radzieckim oraz za granicą. Z końcem 
tournée międzynarodowego w roku 1926 rozwiązał się; większość aktorów wyjechała do Palestyny. 
Reaktywowany w 1928 roku w Tel Awiwie, w 1958 oficjalnie został teatrem narodowym Izraela, istnieje do dzisiaj 
(przyp. red.). 
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żydowskiego jest obrazą dla jego narodu i dla niego samego, jako odpowiedzialnego za tę 

instytucję. 

We wrześniu 1918 roku An-ski, podając się za księdza, uciekł z Rosji. Chory i załamany 

przybył do Wilna. W Wilnie dużo pracował, założył tam Muzeum Historyczno-Etnograficzne 

i Kultur-Lige38. W 1919 roku, kiedy w Wilnie miał miejsce krwawy pogrom i wśród dużej 

liczby zabitych znalazł się również jego najbliższy przyjaciel, poeta A. Wajter39, An-ski z winy 

wielkiego stresu i rozpaczy przeszedł ciężką chorobę serca. Pojechał wtedy do Warszawy i za 

radą tamtejszych lekarzy osiadł w otoczonym przez lasy sosnowe Otwocku. Jego stan zdrowia 

nie poprawił się jednak. W liście do mnie datowanym na 6 marca 1920 roku pisze An-ski 

między innymi: 

Przeżyłem bardzo dużo. Dwa lata podróżowałem po Galicji. Potem pierwsza rewolucja, 

polityczna działalność w Dumie Piotrogrodzkiej. Ze zgromadzenia założycielskiego do Rady 

Tymczasowej. Potem druga rewolucja w roli „kontrrewolucjonisty”. We wrześniu 1918 r. 

uciekłem z Rosji, spakowałem wszystkie materiały etnograficzne i zostawiłem w moskiewskim 

kahale. Muzeum Etnograficzne zostawiłem na pastwę losu. Kto wie czy coś po nim pozostało? 

Pojechałem do Wilna. Przeżyłem tamtejsze wydarzenia. Rok temu zachorowałem na serce, 

myślałem, że na krótko. Musiałem zrezygnować z działalności politycznej i społecznej. 

W innym liście z Warszawy z 11 października 1920 roku pisze An-ski: O sobie nie mogę 

napisać nic wesołego. Cały czas choruję, nogi spuchnięte. Prawie nie mogę chodzić. Za kilka 

miesięcy przenoszę się do Berlina. Może jednak… 

Do Berlina An-ski już nie pojechał. Śmierć zastąpiła mu drogę. W mniej niż miesiąc, 9 

listopada 1920 roku, zgasło światełko życia An-skiego. 

Teraz, prawie 40 lat po śmierci An-skiego, i ponad 40 lat po ekspedycji etnograficznej, 

kiedy prawie nic nie pozostało z ukraińskich sztetli, kiedy po pokoleniach poczciwych Żydów 

i ich życiu pozostały jedynie święte wspomnienia, kiedy sam spostrzegam, że jestem już 

starcem, a mój syn skłania się ku kulturze zachodniej, czuję, że teraz, dopóki jeszcze jest we 

mnie dusza, muszę przekazać to, co pozostało jeszcze w mojej pamięci, co usłyszałem w ciągu 

tych kilku szczęśliwych lat, kiedy miałem zaszczyt podróżować po Ukrainie z ekspedycją i 

naszym nieodżałowanym Szlojme Zajnwelem, synem Arona Kohena Rapaporta, znanym jako 

Sz. An-ski, błogosławionej pamięci. 

                                                
38 Wileńska Kultur-Lige (Liga Kultury) była wzorowana na kijowskiej organizacji o tej nazwie, założonej w roku 
1918. Była ona ideologicznie związana z ruchem robotniczym (zwłaszcza Bundem), a stawiała sobie za cel 
upowszechnianie edukacji oraz promocję języka i kultury jidysz (przyp. red.). 
39 A. Wajter (Ajzyk Mejer Deweniszski), pisarz jidysz, działacz społeczny związany z Wilnem. Zginął w 1919 
roku z rąk polskich legionistów (przyp. red.). 
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*** 

 

Małe wyjaśnienie: opowieści te odtwarzam na podstawie kilku cudem zachowanych 

skąpych notatek i kilku fotografii z tamtych czasów. W 1915 roku, kiedy przez Syberię 

uciekałem do Chin, a w 1916 roku z Chin przez Japonię do Ameryki, nie zdołałem zabrać ze 

sobą wielkiej kolekcji ponad 1500 fotografii i kilkuset zeszytów z notatkami z ekspedycji. 

Wszystko to zostało w moim rodzinnym mieście Płoskirowie40 i tam przepadło podczas 

pogromów Petlury41. Musiałem zdać się głównie na własną pamięć. Dlatego proszę o 

wybaczenie, jeśli gdzieś zawiodłem. Opowiadam wszystko tak, jak zachowało się to w mojej 

pamięci, z taką samą prostotą i przesadą, tak jak mieli w zwyczaju snuć opowieści poczciwi, 

prości Żydzi z małych miasteczek. 

Moje notatki pochodzą sprzed 40 lat (niektóre rozdziały zostały w międzyczasie 

wydrukowane w pismach w języku jidysz i hebrajskim). Przez ten czas ukazało się wiele 

zbiorów i pism etnograficznych i folklorystycznych, drukujących materiały etnograficzne z 

tych samych ukraińskich sztetli. Starałem się nie powtarzać opublikowanych już materiałów i 

opowieści. Jedynie w kilku przypadkach dokonałem modyfikacji stylu. Jeśli jednak nie 

ustrzegłem się całkowicie błędów, to zrobiłem to nieświadomie. 

II.	  Synagogi	  i	  domy	  modlitwy	  

1.	  Jak	  przyjmowano	  członków	  ekspedycji	  w	  synagogach,	  bet	  ha-‐‑
midraszach,	  klojzach	  i	  sztyblach?	  
 

Ekspedycja etnograficzna objeżdżała miasta i miasteczka Ukrainy, głównie na Podolu i 

Wołyniu, przez około trzy lata. Żydzi z małych miasteczek przyjmowali nas wszędzie z 

wielkim szacunkiem. W odpowiedziach, jakich udzielali na nasze pytania, często dało się 

wyczuć ton wewnętrznej dumy, poczucia własnej wartości, jak gdyby szczycili się tym, że 

Żydzi z Petersburga, z samej carskiej stolicy, którzy z pewnością mają „prawożytielstwo” 

(prawo zamieszkania) i oglądają samego cara, tacy ważni Żydzi przyjeżdżają do nich, do 

                                                
40 Płoskirów – obecnie Chmielnicki, miasto w zachodniej części Ukrainy (przyp. red.). 
41 Symon Wasylowycz Petlura (1879-1926) – ukraiński polityk, pisarz i publicysta, naczelny ataman (naczelny 
dowódca) wojsk Ukraińskiej Republiki Ludowej, prezydent Republiki w latach 1919-1926. Podczas rosyjskiej 
wojny domowej jego oddziały dopuszczały się pogromów antyżydowskich (przyp. red.). 
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Żydów z małych odległych sztetli42, chodzą do ich synagog, interesują się ich życiem i 

obyczajami, przeszukują ich pinkasy, a nawet płacą niemałe pieniądze za każdy drobiazg 

związany z żydowskim życiem. 

Pierwszymi miejscami jakie odwiedziła ekspedycja były synagogi, bet ha-midrasze i 

klojzy43. Każdego dnia szliśmy na modlitwę do innej bożnicy, zapoznawaliśmy się z 

miejscowymi. Po modlitwach okrążali nas, zadawali pytania. An-ski opowiadał im o wielkim 

mieście, wdawał się w pogawędki, a na koniec zapraszał Żydów do siebie do gospody, i przy 

szklance herbaty, a częściej wódki, zagryzając bajgle, to An-ski zadawał pytania. Staruszkowie 

chętnie opowiadali, a my notowaliśmy.  

Jakże uwielbiał An-ski Żydów z małych miasteczek. Jakież wspaniałe zdolności 

wykazywała serdeczna żydowska dusza An-skiego, aby przemawiać do ich serc, zdobywać ich 

przyjaźń i otwierać ich usta. Całe dnie i wieczory pokój An-skiego wypełniali starzy i młodzi. 

Jedynie dzięki szczerej miłości An-skiego udało nam się zebrać tak bogaty materiał. 

W każdym mieście i miasteczku na Ukrainie synagoga jest najpiękniejszym budynkiem. 

Chociaż przeważnie miasto położone jest w dolinie, synagoga góruje nad innymi 

zabudowaniami. Nawet w najodleglejszych i najuboższych sztetlach, gdzie domostwa są 

przeważnie niskie, gliniane, pokryte strzechą i na wpół osiadłe w ziemi, synagoga jest 

murowana, mocna i majestatyczna. Ten kontrast przydaje synagodze jeszcze więcej uroku i 

wspaniałości, jeszcze więcej świętości i tajemniczości, a mieszkańcy – prostoduszni, serdeczni 

Żydzi – szczycą się nią i są z niej dumni. 

Interesujące jest, że w wielu sztetlach, gdzie znajdują się bardzo stare synagogi, na 

pytanie kiedy zostały wybudowane prawie zawsze odpowiadano, że nikt tego nie wie i 

natychmiast rozpoczynano snuć związane z nimi fantastyczne historie. Według większości z 

tych legend, najstarsze synagogi nie zostały zbudowane, ale odnalezione: ot, dzieci bawiły się 

na wzgórzu, grzebały patykami w ziemi i odkryły dach. Nowina szybko rozeszła się po mieście, 

ludzie się zbiegli, zaczęli kopać wokół dachu i odnaleźli całą synagogę ze wszystkimi jej 

wspaniałymi zdobieniami i malowidłami na ścianach i suficie. 

                                                
42 Sztetl (jid., „miasteczko”) – określenie małego skupiska miejskiego, głównie na terenach byłej Rzeczpospolitej 
Obojga Narodów, a także Rusi Zakarpackiej, Bukowiny, Słowacji, w którym społeczność żydowska stanowiła 
większość mieszkańców oraz wytworzyła pod wpływem różnych czynników politycznych, społecznych i 
gospodarczych unikatowy kulturowy wzorzec życia indywidualnego i zbiorowego. W późniejszej, 
poholokaustowej literaturze i sztuce ścierają się dwa opozycyjne obrazy sztetla: wyidealizowany, sentymentalny, 
pokazujący sztetl jako miejsce swojskie i spokojne, oraz bardziej realistyczny, odwołujący się do konfliktów i 
napięć jakie w XX wieku wywoływała anachroniczna już wówczas struktura społeczna sztetla (przyp. red.). 
43 Klojz – niewielka modlitewnia. Klojz był niezależny od kahału (gminy żydowskiej, organu samorządu 
żydowskiego). Dysponował własnymi środkami utrzymania, najczęściej była to fundacja założona przez 
darczyńcę. Pojawił się wśród Żydów aszkenazyjskich pod koniec XVII wieku (przyp. tłum.). 
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O innych pradawnych synagogach opowiada się, że zostały wybudowane przez 

niegdysiejszych magnatów i szlachciców. Mimo że zasadniczo historie te różnią się od siebie 

treścią, to wszystkie opromienione są złocistą poświatą wiary, poetyckiego piękna i 

wzniosłości. 

Aby dać czytelnikowi ogólne pojęcie w jakim duchu utrzymane są setki takich legend 

o ukraińskich synagogach, które udało się spisać ekspedycji, przytoczę tu niektóre, bardziej 

charakterystyczne z nich. 

2.	  Synagoga	  w	  Radziwiłłowie44	  i	  aron	  ha-‐‑kodesz	  trafiony	  piorunem	  
 

Wielka synagoga w Radziwiłłowie znana była na całej Ukrainie ze swojego niezwykle 

oryginalnego stylu architektonicznego. Chociaż drewniana, była bardzo wysoka, ze 

wspaniałymi ręcznie rzeźbionymi gzymsami i w każdym detalu dopracowanymi gankami, z 

kręconymi schodami, prowadzącymi na babiniec i jeszcze wyżej, do okienek umiejscowionej 

na samym dachu czworokątnej rzeźbionej wieżyczki. Na wieżyczce znajdowało się okrągłe 

wieko, które wyglądało jak ogromna aksamitna jarmułka. 

W środku na suficie namalowanych było 12 znaków zodiaku. Ściany zdobiły rzadkiego 

piękna malowidła oparte na fragmentach Tanachu45, na przykład: Góry skakały jak barany, 

pagórki – niby jagnięta46, Nasze ręce byłyby rozpostarte jak orły na niebie, a nasze nogi były 

rącze jak łanie47, Konia i jeźdźca jego pogrążył w morzu48. 

Tak jak malowidła, również same wersety z Tanachu zostały wykonane we wspaniałej 

kompozycji kolorystycznej. Litery były duże i świetliste. Widać, że anonimowy artysta 

specjalizował się w sztuce graficznej, co można zauważyć również na podstawie innych 

wersetów i modlitw napisanych ornamentacyjnym pismem, którymi ozdobił wszystkie cztery 

ściany tej oryginalnej synagogi. 

                                                
44 Radziwiłłów (w latach 1940-1993 Czerwonoarmiejsk) – miasto w Ukrainie, stolica rejonu w obwodzie 
rówieńskim. W 1870 roku Żydzi stanowili 79% mieszkańców miasta (przyp. red.). 
45 Tanach (TaNaCh – akr. hebr. słów: Tora = Prawo, Newiim = Prorocy, Ktuwim = Pisma) – kanon Biblii 
hebrajskiej, składający się z 24 ksiąg – głównie tekstów hebrajskich i w niewielkiej części aramejskich (przyp. 
red.). 
46 Ps 114,4 (przyp. tłum.). 
47 Fragment hymnu „Dusza wszelkiej istoty”, odmawianego podczas modlitwy porannej. Nawet gdybyśmy 
posiadali przymioty wymienione (i nie wymienione) w cytacie, nie bylibyśmy w stanie odpowiednio wychwalać 
Stwórcy (przyp. tłum.). 
48 Wj 15,1 (przyp. tłum.). 
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W miejscowym pinkasie zostało zapisane, że w czasach cadyka reb49 Icikla z 

Radziwiłłowa50 na szabes do miasteczka przybył reb Welwele ze Zbaraża51, syn reb Jechiela 

Michela ze Złoczowa52, i modlił się w wielkiej synagodze. Synagoga bardzo mu się spodobała. 

Nie mógł się jej nachwalić. Kiedy odjeżdżał po szabacie, żegnając się pobłogosławił miasto, a 

także synagogę, aby nigdy nie została zburzona ani nie strawił jej ogień. 

Jak się później okazało, jego błogosławieństwo spełniło się. Było to w roku 5643 (1883), 

w niedzielę przed szabesem Wa-etchanan53, kiedy o 10 rano wybuchł piekielny pożar. Ogień 

pojawił się początkowo w domu rzeźnika, gdzie smażono smalec. Dzień był słoneczny i gorący. 

Płomienie objęły prawie całe miasteczko. Większość domów w Radziwiłłowie była drewniana, 

a niektóre pokryte strzechą. One pierwsze padły ofiarą ognia, szybko spłonęły w całości. Po 

dłuższym czasie pożoga pochłonęła również domy murowane. Pożar szalał dwie doby. 

Mieszkańcy Radziwiłłowa z resztką uratowanego dobytku przenieśli się na cmentarz 

znajdujący się w pewnym oddaleniu od miasta. Całe miasteczko zniknęło wtedy z powierzchni 

ziemi, ogień strawił wszystko. Ocalała tylko stara drewniana synagoga. Nie została nawet 

tknięta przez ogień. 

Wszystkie inne święte miejsca, np. klojz husiatyński, turzyski, bet ha-midrasz cadyka, 

branowski54 bet ha-midrasz, wszystkie domy modlitwy, które były bezpośrednio połączone z 

synagogą, zniszczył ogień, ale stara drewniana synagoga cudem ocalała, nienaruszona. Ogień 

nie miał nad nią władzy. 

Naoczni świadkowie opowiadali potem, że na własne oczy widzieli stada białych gołębi, 

które zleciały się z czterech stron świata, kiedy pożar się rozprzestrzeniał. Gołębie te rozsiadły 

się na dachu synagogi i machając skrzydłami nie pozwalały ogniowi na podejście. 

 

*** 

                                                
49 Reb – tytuł grzecznościowy, odnoszący się do szanowanych i poważanych członków wspólnoty żydowskiej 
(przyp. red.). 
50 Icikl (Izaak) z Radziwiłłowa – drugi syn magida Jechiela Michla ze Złoczowa, rabin w Radziwiłłowie a potem 
także w kilku innych miasteczkach Ukrainy, Galicji i Mołdawii (przyp. red.). 
51 Zeew Wolf ze Zbaraża – trzeci syn Jechiela Michla ze Złoczowa, autor ksiąg „Razin de-Orajta” (aram. 
„Tajemnice Tory”) i „Tiferet Cwi Zeew” (hebr. „Chwała Cwiego Zeewa”). Jego uczniami byli między innymi 
rebe Cwi Hirsz z Żydaczowa i rebe Sender z Komarna (przyp. tłum.). 
52 Jechiel Michel ze Złoczowa (1731-1786), nazywany Magidem ze Złoczowa, wybitny przedstawiciel drugiego 
pokolenia cadyków. Syn Jenty i członka klojzu w Brodach, a później Ostrogu, Icchaka z Drohobycz (Drobinzera). 
Po śmierci ojca został uczniem Beszta. W latach pięćdziesiątych objął posadę rabina w Kowlu, a potem w Grodnie. 
Pod koniec lat sześćdziesiątych wrócił do Brodów i założył własny bet ha-midrasz. Pod koniec lat 
osiemdziesiątych przeniósł się do Złoczowa pod Ostrogiem, gdzie mieszkał do śmierci (przyp. tłum.). 
53 12 września. Wa-etchanan to parsza będąca w rocznym cyklu czytania Tory drugim cotygodniowym 
fragmentem w Księdze Dwarim (Powtórzonego Prawa), obejmuje wersety 3,23-7,11 (przyp. tłum.). 
54 Prawdopodobnie od miejscowości Brany (przy. red.). 
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Starcy z Radziwiłłowa opowiadali o jeszcze jednym niezwykłym wydarzeniu, 

związanym z tą samą błogosławioną synagogą. Zdarzyło się to 10 lat po wielkim pożarze55. 

Radziwiłłów został już z bożą pomocą odbudowany. Żydzi znowu zabrali się za handel i 

zarabiali pieniądze. Kahał postanowił, że na pamiątkę wielkiego cudu, kiedy to synagoga 

ocalała z pożaru, a także dlatego, że przeniesiono do niej zwoje Tory uratowane z innych 

domów modlitwy, zostanie wybudowany nowy aron ha-kodesz na chwałę Imienia Bożego. 

Przywódcy kahalni pojechali do Krzemieńca56 i sprowadzili stamtąd słynnego 

rzeźbiarza, znanego ze swojej sztuki we wszystkich zakątkach Ukrainy. Rzeźbiarz ten pracował 

nad aron ha-kodesz cały rok. Stworzył dzieło sztuki rzadkiego piękna. Wyrzeźbił lwy, lamparty, 

jelenie, orły, gołębie, małe i duże stworzenia i różnorakie kwiaty. Z dalekich miast przybywali 

znawcy sztuki snycerskiej, aby podziwiać aron ha-kodesz. Rzeźbiarz, kiedy skończył pracę, na 

dole swojego dzieła wygrawerował swoje imię Ozer syn reb Jechiela i werset „dzieło moich 

rąk”57. 

Kiedy aron ha-kodesz był ukończony, pierwszego dnia Szawuot58, o godzinie 2 po 

południu, nagle rozpętała się wielka burza z gromami i błyskawicami. Piorun uderzył w 

synagogę, rozpłatał pokrywę na dachu, wdarł się do środka i wypalił wygrawerowane na aron 

ha-kodesz imię rzeźbiarza i werset. Więcej szkód nie wyrządził. Jedynie kaporet59 został trochę 

osmalony. Ludzie bardzo się dziwili i pytali: jak to możliwe? Dlaczego umniejszać prawo 

snycerza do wygrawerowania swojego imienia na dziele, które wykonał z takim wysiłkiem 

własnymi rękami? Przecież aron ha-kodesz jest niewątpliwie „dziełem jego rąk”. 

Wkrótce dowiedziano się, że wcześniej wykonał kilka podobnych rzeźb w katolickim 

kościele. Uznano to za profanację. Stało się jasne dlaczego Niebiosa wypaliły jego imię razem 

z wersetem. 

 

*** 

 

                                                
55 Ponieważ często dochodziło do pożarów, normalną rzeczą było oznaczać lata według pożarów. Tyle lat po 
pierwszym pożarze, albo tyle po drugim itd. (przyp. autora). 
56 Krzemieniec, Krzemieniec Wołyński – miasto w Ukrainie, siedziba rejonu w obwodzie tarnopolskim (przyp. 
red.). 
57 Iz 60,21 (przyp. tłum.). 
58 Szawuot (hebr., „Tygodnie”) – żydowskie święto, zwane też Świętem Tygodni, Świętem Zbiorów, Dniem 
Pierwszych Owoców, Pięćdziesiątnicą lub Żydowskimi Zielonymi Świątkami, obchodzone w pięćdziesiątym dniu 
po święcie Pesach, czyli szóstego dnia siwan, trzeciego miesiąca kalendarza żydowskiego. Upamiętnia ono 
nadanie Tory Mojżeszowi na górze Synaj. Rolniczy charakter święta przypomina zdobienie synagog i domów 
zielenią, kwiatami oraz gałązkami drzew. Tradycyjnie spożywa się potrawy mleczne (przyp. red.). 
59 Kaporetem nazywa się lambrekin, który wraz z parochetem zawieszany jest nad aron ha-kodesz (przyp. tłum.). 
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Podczas pobytu ekspedycji w Radziwiłłowie po starej synagodze nie było już śladu. 

Urodzony w Radziwiłłowie milioner Mojżesz Ginzburg, znany jako baron Port Artur, który 

wzbogacił się podczas wojny rosyjsko-japońskiej, hojną ręką wspierał swoje rodzinne miasto i 

wybudował szereg budynków dla instytucji dobroczynnych. W tamtym czasie przebudował 

również starą synagogę i całkiem ją „zmodernizował”, na zewnątrz i w środku. Wyrzucił stare 

mosiężne świeczniki i menory i zastąpił je lampami elektrycznymi. Na ścianach nie pozostał 

ślad po starych malowidłach. W ten sposób zatarte zostały ostatnie pamiątki dawnej świetności, 

starodawnej wspaniałości i blasku błogosławionej starej synagogi w Radziwiłłowie. 

 

 

3.	  Synagoga	  w	  Mikołajowie60	  i	  niezwykły	  rysunek	  na	  pulpicie	  kantora	  
 

Małe miasteczko Mikołajów zasłynęło w świecie chasydzkim za sprawą wielkiego 

cadyka rebego Dowida z Mikołajowa61, ucznia Baal Szem Towa62. Zanim reb Dowid objawił 

się światu jako cadyk, przez długie lata wiódł żywot wędrowca. Ostatecznie osiadł w 

Mikołajowie, gdzie spędził resztę życia. 

Za czasów rebego Dowida Mikołajów był własnością polskiego księcia Tyfynickiego63. 

Jego panowanie rozciągało się nad setkami wsi wokół miasteczka i setkami mil płodnych pól, 

prastarych lasów, ogrodów i sadów, rzek i młynów. Chłopi ze wsi odrabiali pańszczyznę i byli 

traktowani jak niewolnicy, którzy muszą wykonywać wolę księcia. Za nieposłuszeństwo 

surowo ich karał, czasem nawet śmiercią. Jego władza była nieograniczona. Również Żydzi z 

Mikołajowa płacili mu czynsz, byli uzależnieni od jego kaprysów i podlegali jego wyrokom. 

Zwykle książę przebywał gdzieś daleko, w wielkich miastach w Polsce albo zagranicą. Do 

Mikołajowa przyjeżdżał jedynie kilka razy w roku na polowania. Jego imponujący pałac stał 

kilka wiorst od miasteczka. Podczas wizyt objeżdżał swoją „parafię”, doglądał majątku, 

odwiedzał chłopów we wsiach. Przyjeżdżał również do swoich Żydów. Zawsze podczas takich 

wizyt Żydzi zwracali się do niego z prośbami dotyczącymi wydatków kahału, na przykład na 

                                                
60 Mikołajów, Mikołajów nad Dniestrem – miasto w Ukrainie, stolica rejonu w obwodzie lwowskim (przyp. red.). 
61 Dawid z Mikołajowa, według tradycji chasydzkiej uczeń Beszta zmarły jeszcze za życia mistrza, 
porównywany przez niego do króla Dawida (przyp. red.). 
62 Baal Szem Tow (właśc. Izrael ben Eliezer), zwany Besztem (akr. od Baal Szem Tow), urodzony w 1700 roku 
w Okopach Świętej Trójcy mistyk, odczyniacz i cudotwórca. Wedle tradycji jego uczniów, zwłaszcza Jaakowa 
Josefa z Połonnego, był pierwszym nauczycielem chasydyzmu polskiego i wielkim świętym. Zmarł w 1760 roku 
w Międzybożu (przyp. red.). 
63 Tak w oryginale; osoba niezidentyfikowana (przyp. red.). 
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drewno na opał do Talmud Tory64, nowy dach dla łaźni albo nowe ogrodzenie cmentarza. 

Rzadko zdarzało się, aby odmówił. 

Starcy opowiadają, że pewnego razu, kiedy książę po takiej inspekcji swojej „parafii” 

zawrócił do pałacu, przejeżdżał przez Mikołajów. Była wigilia Jom Kipur65 przed Kol nidre66. 

Słońce już zaszło, zapadła noc. Kiedy książę zajechał do miasteczka zauważył, że wszędzie, 

we wszystkich domostwach, panuje ciemność, tylko z jednego budynku bije wielki blask. Tym 

budynkiem była synagoga. Książę rozkazał zatrzymać się, wyszedł ze swojego powozu i ze 

zdumieniem patrzył na rozświetloną małą, drewnianą synagogę, pokrytą zapadniętym 

słomianym dachem. Powolnym krokiem wszedł do środka. Jego oczy zalśniły od blasku żółtego 

światła rzucanego przez dziesiątki zapalonych grubych woskowych świec, które dymiły i 

obciekały żółtym woskiem, jak gdyby kapały z nich gorące łzy. Zobaczył mężczyzn ubranych 

w białe kitle i owiniętych w pasiaste tałesy. Do jego uszu docierał słodki płaczliwy głos rebego 

Dowida, stojącego przed pulpitem i śpiewającego Kol Nidre na pradawną piękną melodię. Stał 

jak zaczarowany. 

Kiedy Żydzi zobaczyli, jak ważny gość ich odwiedził, z wielkim szacunkiem 

przyprowadzili go na honorowe miejsce i posadzili pod wschodnią ścianą. Książę z szacunkiem 

i zachwytem przysłuchiwał się Kol nidre, Jaale67 i innym modlitwom, i siedział do końca 

nabożeństwa. 

Po modlitwach ich uczestnicy z czcią otoczyli księcia i odprowadzili go do wyjścia. 

Książę, zanim wsiadł do karety, spojrzał na świąteczny tłum, skierował jeszcze raz wzrok na 

ubogi budynek synagogi, przywołał do siebie rebego Dowida i powiedział do niego: „Rabinie, 

widzę, że wasz dom modlitwy jest mały, a w dodatku drewniany, dach niski i słomiany, a w 

środku pali się dużo świec. To grozi pożarem. Zobowiązuję się do wybudowania dla was nowej 

synagogi, większej, z wysokim dachem pokrytym czerwonymi wypalanymi dachówkami”. 

Natychmiast zwrócił się do wszystkich, całej gminy, i powiedział: „Zaraz po święcie przyślijcie 

                                                
64 Talme-Tojre, Talmud Tora (hebr., „nauczanie Tory”) – nazwa religijnej szkoły elementarnej, przeznaczonej dla 
dzieci najuboższych rodziców, a także dla sierot, których nie stać było na opłacenie nauki u prywatnych 
nauczycieli (przyp. red.). 
65 Jom Kiper, Jom Kipur (hebr., „Dzień Pojednania”, „Dzień Pokuty”, „Dzień Przebłagania”) – dzień pokuty 
i postu; jedyny, nakazany przez Torę post, obchodzony jesienią, dziesiątego dnia tiszri (pierwszego miesiąca 
kalendarza żydowskiego). Uznawany za najważniejszy i najbardziej uroczysty dzień roku, za Najważniejszą 
Sobotę, Sobotę Sobót – Szabat Szabatów. Każdy ma wówczas możliwość dokonania w spokoju rachunku 
sumienia, oczyszczenia się z grzechów, podjęcia decyzji o poprawie i wybaczeniu bliźnim wszystkich przewin 
oraz otrzymania odpuszczenia. W tym dniu nie wolno pracować, myć się, nosić obuwia skórzanego oraz odbywać 
stosunków seksualnych (przyp. red.). 
66 Kol Nidre (czyli „wszystkie ślubowania”) – początek formuły zwolnienia ze ślubowań i przysiąg złożonych pod 
przymusem bądź nieświadomie (przyp. tłum.). 
67 Hebr. „Wzniesie się”, jeden z poematów liturgicznych na Jom Kipur (przyp. tłum.). 
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do moich lasów swoich posłańców, aby ścięli największe i najmocniejsze drzewa. Moje wozy 

przywiozą je tu i zaczniecie budować nową, piękną synagogę. Pokryję wszystkie koszty”. 

Zaraz po Strasznych Dniach68 kilku bogatych gospodarzy i kupców drzewnych 

pojechało do lasu czepeliwskiego. Wycięli wysokie, mocne dęby i pocięli je na deski. Jeszcze 

przed zimą książę przywiózł drewno na dziedziniec synagogi i zabrano się do pracy.  

Kiedy kładziono kamień węgielny, rebe Dowid odmówił specjalną modlitwę, w której 

wspomniał księcia Tyfynickiego, wydał również kilka szczególnych zarządzeń. Wszystko to 

zostało zapisane w pinkasie mikołajowskim na pamiątkę dla przyszłych pokoleń.  

Nie minęło wiele czasu, a rusztowanie było gotowe. Przystąpiono do stawiania ścian. 

Wykopano kilka dołów i gołymi nogami ugniatano w nich glinę, mieszano ze słomą i 

tynkowano nią ściany. Z wielką zręcznością i zapałem pracowali przy tym prawie wszyscy 

mikołajowscy Żydzi. Pewnego dnia, kiedy byli pogrążeni w swojej świętej pracy, pojawił się 

książę. Przyjechał popatrzeć, jak posuwają się prace. Kiedy zobaczył, że ściany budowane są z 

gliny i słomy, nie spodobało mu się to. Uznał, że to nie przystoi. Rozkazał wstrzymać budowę 

i przygotować cegły. W ciągu kilku dni przyjechały dziesiątki wozów z czerwonymi, 

wypalanymi cegłami, które rozłożono na dziedzińcu synagogi. Wszyscy Żydzi cieszyli się, że 

będą mieli prawdziwą murowaną synagogę. Kiedy rebe Dowid zobaczył cegły, natychmiast 

kazał zwołać zebranie i ostrzegł całą społeczność, aby nikt nie ważył się użyć cegieł do budowy 

synagogi. Następnego dnia rano kazał zaprząc konie i razem z rabinem i kilkoma starszymi 

pojechał do księcia. Zobaczywszy rebego Dowida schodzącego z wozu, książę wyszedł mu 

naprzeciw i zdziwiony spytał, co go sprowadza i jakie jest jego życzenie. Rebe Dowid pokłonił 

się pokornie i jasnym dźwięcznym głosem powiedział: „Jaśnie panie! W swojej wielkiej 

dobroci i łasce zechciałeś podarować nam cegły na wybudowanie domu modlitwy dla naszego 

żydowskiego Boga. Wiemy i czujemy, że twoja dobroć dla nas pochodzi z głębi twego czystego 

serca. Nie możemy jednak przyjąć twojego szlachetnego prezentu. Nie możemy, ponieważ nam 

nie wolno, a nie wolno nam, ponieważ cegły zostały wykonane rękami niewolników pod twoją 

władzą, a nasza religia jest przeciwna niewolnictwu. Nasz Bóg ostrzegł nas, abyśmy zawsze 

pamiętali, że byliśmy niewolnikami w ziemi egipskiej, a On nas z niej wyprowadził. Dlatego, 

jaśnie panie, pojmij w swojej wielkiej mądrości, że nie możemy użyć cegieł pochodzących z 

pracy niewolników i wybudować z nich świątyni, w której codziennie będziemy się modlić do 

Boga i wielbić Go za to, że wyprowadził nas z niewoli. Prosimy cię, nasz panie, nasz 

przyjacielu! Zabierz z powrotem swój serdeczny prezent i pozwól nam, twoim wiernym 

                                                
68 Straszne Dni, hebr. Jamim Noraim – dziesięć dni pomiędzy Rosz ha-Szana a Jom Kipur, czyli pierwsze dziesięć 
dni nowego roku, poświęcone modlitwie i wyrażaniu żalu za popełnione grzechy (przyp. red.). 
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poddanym, abyśmy sami uformowali i wypalili cegły potrzebne do wybudowania naszej 

świątyni, a będziesz błogosławiony na lata przez naszego żydowskiego Boga”. 

Książę z wielkim zdziwieniem i uwagą wysłuchał prośby rebego Dowida. Niezwłocznie 

wezwał dozorcę cegielni i nakazał zezwolić mikołajowskim Żydom na samodzielne 

wyprodukowanie tylu cegieł, ilu tylko potrzebują. 

Dziesiątki mikołajowskich Żydów pojechało do cegielni w Czepeliwkce69 i wypaliło 

cegły na budowę synagogi. Swój udział w budowie domu bożego w rodzinnym mieście uważali 

za wielki zaszczyt. 

Dwa lata minęły zanim wybudowano i wyszykowano nową synagogę, która zasłynęła 

potem oryginalną architekturą. Od mikołajowskich starców usłyszeliśmy, że ich dziadkowie 

opowiadali, jak na inaugurację nowej synagogi przyjechał sam Baal Szem Tow, a także 

dziesiątki słynnych rabinów, cadyków i setki chasydów z bliska i daleka, a świętowanie trwało 

całych siedem dni. 

 

*** 

 

Warto tu również dodać, że w 1913 roku, kiedy byliśmy w synagodze mikołajowskiej, 

widzieliśmy tam niezliczone tradycyjne malowidła, na przykład 12 znaków zodiaku na suficie, 

a na ścianach motywy nawiązujące do „Wyjścia z Egiptu”, „Chany i jej siedmiu synów” itd. 

Wszystkie one zostały wykonane przez anonimowych artystów. Ale nasz wzrok przykuł przede 

wszystkim wykonany na pulpicie rysunek dwóch dłoni trzymanych w kapłańskim 

błogosławieństwie70. U prawej ręki brakowało kciuka, a z rany ciekła krew. Zapytaliśmy, cóż 

to oznacza i dowiedzieliśmy się, że rysunek został wykonany w czasach, kiedy młodych 

żydowskich chłopców porywano na wiele lat do armii cara Mikołaja. Aby uchronić swoje dzieci 

przed tym gorzkim losem, rodzice obcinali im kciuki, bo zgodnie z prawem nie brano do wojska 

kalek. Ten anonimowy malarz, pochodzący z kohenów, obciął swojemu jedynemu synowi 

palec u prawej dłoni71. Chłopiec w czasie operacji dostał zakażenia krwi i zmarł. Dla 

                                                
69 Czepeliwka – miejscowość w obwodzie chmielnickim w Ukrainie (przyp. red.). 
70 Wizerunek dłoni z palcami ułożonymi w charakterystycznym geście błogosławieństwa kapłańskiego spotyka 
się m.in. na nagrobkach kohenów (przyp. red.). 
71 Obcięte palce zachowywano do śmierci a potem wkładano do grobu razem ze zwłokami. Ekspedycji udało się 
odkupić dla Muzeum Etnograficznego taki obcięty palec od pewnego starca w Płoskirowie (przyp. autora). 
Tradycyjna społeczność żydowska negatywnie oceniała świadome okaleczanie ciała, które w przypadku osoby 
pochodzące z rodu kapłańskiego oznaczało nie tylko wykroczenie przeciwko obrazowi Boga w człowieku, ale 
także funkcji kapłana (ten nie mógł być kaleką) (przyp. red.). 
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upamiętnienia swojego dziecka nieszczęśliwy ojciec uwiecznił to wydarzenie malowidłem na 

pulpicie ponad wersetem „Stawiam sobie zawsze Pana przed oczy”72. 

4.	  Sąd	  Tory73	  z	  księciem	  o	  synagogę	  w	  Międzyrzeczu74	  
 

Kiedy książę z Międzyrzecza żenił swojego jedynego syna i lekką ręką rozdawał 

prezenty, spełnił również wyrażane już od lat życzenie kahału, aby wybudowano dla Żydów 

nową synagogę. Jako że był on bogobojnym katolikiem, wyznaczył nawet plac pod synagogę 

naprzeciwko swojego pałacu, aby mógł obserwować, czy wszyscy Żydzi z miasteczka są 

pobożni i chodzą na modły. Zanim jednak zdołał wypełnić swoją obietnicę, zachorował i w 

niedługim czasie zmarł. 

Kiedy jego syn, jedyny spadkobierca, po śmierci ojca przybył przejąć miasteczko, Żydzi 

opowiedzieli mu o obietnicy ojca i poprosili, aby ją spełnił. Młody książę odmówił jednak. Zbył 

Żydów wymówką, że po pierwsze ojciec nic mu o tym nie mówił, a po drugie, nie chce mu się 

wierzyć, że jego ojciec, pobożny katolik, złożyłby taką obietnicę żydowskim „antychrystom”. 

Międzyrzeccy Żydzi opowiadają, że tej samej nocy stary książę przybył do swojego 

syna we śnie i nakazał mu dotrzymać obietnicy danej Żydom. Młody książę, który uważał się 

za nowoczesnego i światłego człowieka, zlekceważył sen, a nawet rozpoczął przygotowania do 

wyjazdu. Żydzi z Międzyrzecza naradzili się i postanowili wezwać księcia przed sąd Tory. Na 

początku książę bardzo się rozzłościł: Cóż to znaczy? Co za bezczelność! Ja mam iść do ich 

rabina na sprawę? Szybko jednak przeszła mu złość, a żydowskie zuchwalstwo spodobało mu 

się. W wyznaczonym dniu przybył na rozprawę. Razem z rabinem za stołem zasiadali dwaj 

dajani75, siedmiu najważniejszych starszych w mieście i parnas76. 

Zaraz na wstępie książę z kpiącym uśmiechem pod szpiczastymi wąsami, zawadiacko 

zwrócił się do sędziów: „Proszę bardzo! Wyjaśnijcie mi, dlaczego wymagacie ode mnie, abym 

ja, nie-Żyd, wybudował synagogę. Dlaczego nie możecie sami własnymi siłami wybudować 

domu modlitwy dla swojego żydowskiego Boga?”. Jeden ze starszych odpowiedział mu: „My, 

Żydzi, jesteśmy biedni. Nie mamy własnej ziemi ani lasów. Nie posiadamy koni ani powozów, 

                                                
72 Ps 16,8 (przyp. tłum.). 
73 Religijny sąd Tory składający się zazwyczaj z trzech sędziów (dajan), mógł to ewentualnie być jeden sędzia, 
np. miejscowy rabin, albo siedmiu „starszych” gminy (przyp. tłum.). 
74 W jid. Mezricz (przyp. tłum.). 
75 Dajan (hebr., „sędzia”) – sędzia religijnego sądu rabinackiego. Dajani stanowili także część składu świeckich 
sądów żydowskich (przyp. red.). 
76 Parnas (hebr., „żywiciel”, „działacz społeczny”, „przywódca”) – członek starszyzny gminnej, urzędnik gminy 
żydowskiej, w szerszym znaczeniu – także synagogi lub stowarzyszenia religijnego. Z czasem słowo parnas stało 
się synonimem przedstawiciela elity władzy gminnej. W XIX i XX wieku często było używane zamiennie z 
określeniem „członek zarządu gminy” (przyp. red.). 
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nie mamy cegielni. Książę jest naszym panem, a my jego poddanymi. Do kogo zatem mamy 

się zwrócić, jeśli nie do ciebie, jaśnie panie! Zwłaszcza, że twój szlachetny ojciec obiecał nam 

wybudowanie synagogi”. 

Młody książę rozsiadł się wygodnie, a kpiący uśmiech nie znikał z jego twarzy. Wtedy 

siwowłosy rabin podniósł swoje lśniące oczy, spojrzał na księcia i powiedział: „Jaśnie panie! 

10 przykazań obowiązuje nie tylko nas, Żydów, ale również katolików. Piąte77 z nich mówi: 

»czcij ojca swego i matkę swoją«. Dlatego pytam jaśnie pana: dlaczego łamiesz piąte 

przykazanie i nie spełniasz obietnicy, którą złożył nam twój czcigodny ojciec?”. 

Surowe słowa i przenikliwy wzrok rabina onieśmieliły księcia, który jak niepyszny 

wstał z miejsca. Przypomniał sobie jak we śnie ojciec nakazał mu dotrzymanie obietnicy 

wybudowania synagogi. Kpiący uśmiech nagle zniknął z jego twarzy. Stał zakłopotany. Szybko 

zreflektował się, podniósł głowę, spojrzał z szacunkiem na siwego rabina i znowu usiadł. 

Łagodny uśmiech zamigotał na jego surowej twarzy i spokojnym tonem zwrócił się do sędziów 

tymi słowami: „Jestem gotów spełnić obietnicę mojego ojca. Chcę tylko byście określili moje 

obowiązki odnośnie niej. Uważam bowiem, że byłoby niesprawiedliwe gdybyście cały ciężar 

zrzucili jedynie na mnie. Cała wasza wspólnota powinna wziąć w tym udział. W pełni zdaję się 

na rabina. Co on zawyrokuje, to spełnię w całości”. 

Mówiąc to książę wstał, nisko się pokłonił i opuścił sąd. Wyrok brzmiał: książę ma 

dostarczyć jedynie materiały budowlane, drewno, cegły i glinę, oraz wszystkie narzędzia, jak 

wozy, konie, łopaty, taczki, kielnie itp. Wszelkie prace jak formowanie cegieł, tynkowanie 

ścian, kładzenie dachu, malowanie – mają wykonać Żydzi. 

Książę zastosował się do wyroku w każdym szczególe. Dostarczył materiały, a nawet 

przysłał własnego majstra murarskiego. Żydzi pracowali pilnie przez kilka miesięcy, aż wielka 

międzyrzecka synagoga została wybudowana. 

 

 

5.	  Bet	  ha-‐‑midrasz	  rebego	  Jehudy	  w	  Łucku78	  
 

W Łucku znajduje się bet ha-midrasz noszący imię rebego Jehudy ha-Kodesza. Kiedy 

zaczęliśmy pytać, kim był ów rebe Jehuda, który dostąpił zaszczytu zostania nazwanym 

                                                
77 Tak w oryginale. Według Wj 20,1-21 i Pwt 5,1-23 przykazanie to jest piątym z kolei. Dla katolików jest czwarte 
(przyp. tłum.). 
78 Łuck – miasto w Ukrainie, siedziba rejonu łuckiego i obwodu wołyńskiego. W 1884 roku ponad połowę 
mieszkańców Łucka stanowili Żydzi (przyp. red.). 
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kodeszem79 i patronem bet ha-midraszu, zaprowadzono nas na stary cmentarz. Tam grabarz 

wskazał nam na jedną z macew, na której z trudem można było odczytać następujące epitafium: 

Grobowiec poruszony jest owym świętym, który umarł w okrutny sposób, doświadczył 

okrutnych tortur i w wyjątkowy sposób uświęcił Imię Boże, znawca Tory, 

Jehuda, syn naszego nauczyciela pana rabina Tuwji. Uleciał w niebiosa w dzień szabesu 

i swój gorzki wyrok przyjął 25 dnia miesiąca tamuz 52280. Oby jego dusza została wpleciona w 

węzeł życia wiecznego. 

O owym rebe Jehudzie słyszeliśmy dwie legendy, które zasadniczo różnią się od siebie, 

ale obie kończą się tym samym motywem kidusz Ha-Szem81.  

Według pierwszej z legend rebe Jehuda był pobożnym uczonym, a do tego wielkim znawcą 

ksiąg apokryficznych82, znał również kilka języków. Łuccy księża często publicznie spierali się 

z nim w kwestiach wiary. On jednak za każdym razem zwyciężał ich za sprawą swojej wielkiej 

mądrości i błyskotliwości, a księżą wystawiani byli na pośmiewisko. Ciągłe zwycięstwa rebego 

bardzo ich gniewały. Szukali więc odpowiedniej okazji, aby się zemścić. 

W Łucku wybudowano właśnie nowy kościół. Na jego inaugurację zjechali się słynni 

duchowni i wysoko postawieni świeccy. Łuccy księża poskarżyli się u gości na 

niezwyciężonego rebego Jehudę i radzili się u nich, w jaki sposób go pokonać. Wszyscy uznali, 

że jest jedna rada. Należy jeszcze raz wezwać rebego Jehudę na publiczną dysputę. Tym razem 

jednak to oni, duchowni zaproszeni z innych miast, przedstawią listę trudnych i 

skomplikowanych zagadnień. W dodatku oni sami wezmą udział w dyspucie zasypując rebego 

Jehudę trudnymi i zawikłanymi pytaniami, i tak go zdezorientują, że nie będzie wiedział, co 

powiedzieć. 

Tak też uczynili. Znowu wezwali rebego Jehudę na publiczną dysputę i tym razem 

również przybył. 

Na środku rynku postawiono wysoką drewnianą bimę83. W wyznaczoną niedzielę, tuż 

po południu, z okolicznych miast i wsi zjechało się mnóstwo chłopów, których księża 

poinformowali o tym rzadkim wydarzeniu. O określonej godzinie na bimę wstąpili zaproszeni 

                                                
79 Dosł. „świętym”, męczennikiem (przyp. tłum.). 
80 Prawdopodobnie 16 lipca 1762 roku. 
81 Kidesz-Haszem, kidusz Ha-Szem (hebr., „Uświęcenie [Bożego] Imienia”) – koncepcja, według której Żyd 
winien być raczej gotów na śmierć, niż sprzeniewierzyć się nakazom judaizmu i wyprzeć się Przymierza z Bogiem 
(przyp. red.). 
82 Chodzi o księgi spisane w tradycji judaizmu, zwłaszcza w okresie II Świątyni, które nie weszły do kanonu Biblii 
Hebrajskiej.  
83 Bima (hebr., „podwyższenie”, „wieża”) – podium w synagodze, z którego odczytuje się Torę i prowadzi modły. 
Tutaj w znaczeniu po prostu tymczasowej, podwyższonej konstrukcji wzniesionej na potrzeby dysputy (przyp. 
red.). 
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słynni księża, wystrojeni w pełnej krasie swoich szat religijnych, i rozsiedli się w półokręgu. 

Przybył również rebe Jehuda, którego wzięli między siebie w środek, i rozpoczęła się dysputa. 

Godzinami ciągnęła się zacięta bitwa na słowa. W końcu również tym razem rebe 

Jehuda wszystkich zwyciężył. Księża zostali zawstydzeni przed całym miastem. Rozwścieczeni 

wielcy panowie, płonąc z gniewu, razem z łuckimi księżmi zaczęli szukać sposobu nie tylko 

jak zemścić się na rebem Jehudzie, ale jak w ogóle się go pozbyć, aby z jego powodu nie 

cierpieć więcej wstydu. 

Myśleli i myśleli i wymyślili. 

W owych czasach w Polsce obowiązywało takie oto dziwne prawo: jeżeli u kogoś w 

zagrodzie znaleziono martwą świnię, która nie była jego własnością, właścicielowi świni 

należało się tyle prosa, ile było w stanie przykryć truchło świni postawione na tylnych nogach. 

Jeżeli winny nie był w stanie dostarczyć tyle prosa, był wtrącany do więzienia, a sędziowie 

wydający wyrok mieli prawo skazać go nawet na śmierć. 

Właśnie to prawo księża postanowili wykorzystać przeciwko rebemu Jehudzie. 

Ponieważ dobrze wiedzieli, że jest on ubogi i z pewnością nie będzie w stanie spełnić wymogów 

prawa, więc zostanie wtrącony do więzienia. Kiedy będzie już w ich rękach, przekonają 

sędziów, aby całkiem się go pozbyć. 

I tak się stało. Zarżnięto wielką świnię i nocą podrzucono do domu rebego Jehudy. 

Kiedy rebe Jehuda obudził się, zobaczył świńskie truchło u siebie w domu. Zanim się obejrzał, 

pojawili się stróże prawa i zaprowadzili go do więzienia. 

Zażądano od niego pełnej miary prosa, tak jak wymagało tego prawo, a on nie był w 

stanie spełnić tego żądania. Przekupieni przez księży sędziowie skazali go na szubienicę. Zanim 

został powieszony dano mu wybór: jeżeli wyrzeknie się swojej wiary, darują mu życie. Rebe 

Jehuda poświęcił swoje życie dla uświęcenia Imienia, a jego dusza na szubienicy zjednoczyła 

się z Bogiem. 

Tak opowiada pierwsza legenda. 

Druga legenda mówi, że na łuckich Żydów rzucono oskarżenie o mord rytualny84. Do 

wielkiej synagogi podrzucono ciało chrześcijańskiego dziecka i zażądano od Żydów, aby w 

przeciągu miesiąca wydali winnego. Jeśli tego nie zrobią, wszyscy zginą. 

                                                
84 Oskarżenie o mord rytualny – oparte na fałszywych przesłankach oskarżenie Żydów o porywanie i mordowanie 
chrześcijańskich dzieci w celu wykorzystania ich krwi w rytuałach religijnych podczas świąt żydowskich (głównie 
do wyrobu macy na święto Pesach). Oskarżenia formułowane były zazwyczaj w oparciu o ludową mitologię 
nadającą niewyjaśnionym zaginięciom dzieci mistyczny sens powtórzonego ukrzyżowania Chrystusa i 
zaznaczającą granice wspólnoty poprzez symboliczne wykluczenie „Obcych”, tj. „nie-chrześcijan”. Mit mordu 
rytualnego wykorzystywany był często jako rzekome uzasadnienie pogromów i innych aktów przemocy 
antyżydowskiej (przyp. red.). 
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Żydzi modlili się we wszystkich miejscach świętych85, odbyli specjalny post, 

odwiedzali groby cadyków i świętych, zbierali pieniądze i interweniowali u władz, ale wszystko 

na próżno. Sędziowie z księżmi na czele uparcie trzymali się swojego żądania – wydania 

„winnego”. 

Po miesiącu, w piątkowy wieczór kiedy rabin z innymi Żydami był w łaźni, straże 

otoczyły budynek i wdarły się do środka. Zażądano, aby natychmiast wydano mordercę, inaczej 

łaźnia z Żydami w środku zostanie podpalona ze wszystkich czterech stron. Spośród 

zgromadzonych wystąpił rebe Jehuda, podszedł do straży i powiedział, że jest tym, kogo 

szukają, że to on zabił chrześcijańskiego chłopca. Nie mając innego wyboru straże aresztowały 

go i łuccy Żydzi zostali uratowani przed niechybną śmiercią. Rebego Jehudę skazano na śmierć 

i powieszono na szubienicy na środku miasta. 

Zakończenie obu legend mówi, że Żydzi pochowali rebego Jehudę na starym cmentarzu, 

obwołali go męczennikiem i postawili na jego grobie piękną macewę. Na miejscu, gdzie stała 

szubienica (albo gdzie odbyła się dysputa) wybudowano potem bet ha-midrasz i nazwano go 

na pamiątkę rebego Jehudy. 

Ten sam grabarz, który zaprowadził nas do macewy męczennika rebego Jehudy, pokazał 

nam również inne starodawne macewy. Na niektórych widoczne były daty 5422 (1662), 5427 

(1668) i 5431 (1672). Zaprowadził nas również do ohelu dwóch braci: reb Icchoka Ajzyka syna 

cadyka reb Borecha zmarłego w r. 5586 (1826) oraz reb Johoszuy Heszela syna cadyka reb 

Borecha, który zmarł w r. 5610 (1851). W ohelu stał jeszcze pulpit, przy którym studiował reb 

Icchok Ajzyk. Grabarz opowiedział nam o tych cadykach kilka historii, które wtedy 

zapisaliśmy. 

An-ski tak bardzo spodobał się łuckim starszym kahalnym, że Chewra Kadisza86, w 

której znajdował się stary pinkas kahału łuckiego, podarowała mu go w prezencie dla Muzeum 

Etnograficznego. 

 

 

 

                                                
85 Tzn. synagodze, bet ha-midraszu (przyp. tłum.). 
86 Chewre Kedisze, Chewra Kadisza (od aram. chewra kad(d)isza, „święte bractwo”) – bractwo bezinteresownie 
zajmujące się umierającymi członkami gminy żydowskiej (według tradycji nie można czerpać korzyści 
materialnych ze śmierci). Członkowie bractwa odmawiają modlitwy z umierającym, dbają o organizację ceremonii 
pogrzebowej, decydują o miejscu pochówku. Przynależność do bractwa jest uważana za wielki zaszczyt (przyp. 
red.). 
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6.	  Synagoga	  w	  Ołyce87,	  która	  przypomina	  kościół	  
 

Książę, do którego należało miasteczko Ołyka88 był wielkim nikczemnikiem. Dręczył 

swoich chłopów, a widoku Żydów nie mógł wręcz znieść. Wiele razy Żydzi zwracali się do 

niego z prośbą, aby pozwolił im na wybudowanie nowej synagogi, ale za każdym razem 

odmawiał. 

Pewnego dnia książę ciężko zachorował. Sprowadzono najwybitniejszych lekarzy, ale 

jego stan nie poprawiał się. Przeciwnie, z każdym dniem był coraz gorszy. 

Książę posłał po księdza i poprosił go, aby wymodlił u Boga jego ocalenie. Obiecał, że 

jeśli wyzdrowieje, wybuduje nowy kościół. Książę jednak nie zdrowiał. Czuł, że siły 

opuszczają go i zbliża się jego koniec. Kazał więc posłać po ołyckiego rabina i również jego 

poprosił o modlitwę w intencji ozdrowienia a także obiecał, że jeśli modły odniosą skutek, 

wybuduje Żydom synagogę. 

Okazało się, że jak tylko złożył rabinowi obietnicę, poczuł się lepiej i jego stan poprawił 

się. W ciągu ledwie kilku dni całkiem wrócił do zdrowia. Dobrze pamiętał o swoich obietnicach 

złożonych zarówno Żydom, jak i chrześcijanom. Nie potrafił jednak zdecydować, którą z nich 

spełnić jako pierwszą. Jeśli zacznie najpierw budować kościół, Żydzi będą mieli pretensje. Jeśli 

zacznie budować synagogę, chrześcijanie poczują się urażeni. Wpadł więc na pomysł, że obie 

budowle rozkaże postawić jednocześnie. 

Tak też uczynił mistrz murarski. Wykopano dwa takie same doły pod fundamenty, jeden 

obok drugiego, i rozpoczęto budowę w tym samym czasie. Kładziono cegłę na kościele i cegłę 

na synagodze. W krótkim czasie oba budynki zostały skończone i oba wyglądały tak samo. 

Opowiadają, że kiedy kościół i synagoga były już gotowe, książę przyszedł, aby je 

obejrzeć i nie mógł nasycić wzroku tak piękną i oryginalną architekturą. Odszedł zachwycony, 

a następnego dnia wezwał do siebie mistrza murarskiego i zabił go, ponieważ nie mógł znieść 

myśli, że jego majster mógłby gdzieś indziej dla innego księcia wybudować tak samo piękne 

budowle. 

7.	  Synagoga	  wielkiego	  reb	  Libera	  w	  Berdyczowie89	  
 

                                                
87 W jid. Olik (przyp. tłum.). 
88 Ołyka – miejscowość w Ukrainie, w rejonie kiwereckim obwodu wołyńskiego. W 1870 roku 51% mieszkańców 
Ołyki stanowili Żydzi (przyp. red.). 
89 Berdyczów – miasto w obwodzie żytomierskim Ukrainy, stolica rejonu berdyczowskiego. W 1861 roku 
żydowska populacja w Berdyczowie liczyła 46 683 osób. Była to wówczas druga pod względem liczebności 
żydowska społeczność w Rosji (przyp. red.). 
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Bardzo piękną i wzruszającą legendę opowiadają berdyczowscy starcy o starej 

synagodze nazywanej „synagogą wielkiego reb Libera”. Cadyk rebe Liber90 żył w czasach Baal 

Szem Towa. Był od niego nawet kilka lat starszy, a także przeżył go o kilka lat. Beszt uważał 

go za wybitnego cadyka i oddawał mu wielką cześć. Powiedział o nim: „Są cadykowie, którzy 

mają zaszczyt ujrzeć Eliasza. Z reb Liberem jest jednak odwrotnie, to Eliasz ma zaszczyt wizji 

reb Libera”91. Kilka razy w roku Beszt przyjeżdżał do Berdyczowa, aby spotkać się z reb 

Liberem, a zwłaszcza by wykąpać się w jego mykwie92. Wierzono, że woda w mykwie reb 

Libera jest lekarstwem na choroby oczu. Chorzy z najodleglejszych zakątków przyjeżdżali do 

Berdyczowa, żeby wykąpać się w tutejszej rytualnej łaźni. 

Według przekazów rebe Liber był bardzo wysoki, wyższy niż przeciętny człowiek. Miał 

gęste zwisające brwi, które zasłaniały mu oczy. Kiedy chciał na kogoś spojrzeć, musiał palcem 

podnieść brwi, spoglądał i znowu je opuszczał. Broda jego była długa i gęsta i sięgała aż poniżej 

pasa. Brody tej nigdy nie czesał – w obawie, aby nie uszczuplić jej nawet o włos. 

Opowiadają, że pewnego razu, kiedy przebywał u niego Beszt, poprosił on rebego 

Libera, aby pozwolił mu przeczesać swoją brodę palcami, a on gwarantuje swoim udziałem w 

przyszłym świecie, że nie uszczupli jej o włos. Ale rebe Liber nie zgodził się. 

Rebe Liber miał w zwyczaju w dni powszednie odmawiać minchę93 na świeżym 

powietrzu. Pewnego dnia, kiedy jak zwykle pogrążony w modlitwie stał na polu pod drzewem, 

nieopodal przejeżdżał dziedzic. Kiedy zobaczył stojącego pod drzewem, kiwającego się rebego, 

który nawet go nie zauważył, zaczął ze złością trzaskać z batu i krzyczeć: „Żydzie! Żydzie!”. 

Rebe Liber był jednak tak pogrążony w modlitwie, że nic nie docierało do jego uszu, ani bicie 

bata, ani krzyki dziedzica. Stał tak jak stał i kontynuował modły. Dziedzic bardzo się 

rozgniewał: „Co za bezczelność!”. Wysłał swoich dwóch służących, woźnicę i lokaja, aby 

przywołali Żyda do jego powozu. Słudzy wołają, ale rebe Liber nie słyszy. Dziedzic zapłonął 

gniewem i rozkazał przyprowadzić upartego Żyda siłą. Słudzy pochwycili rebego, 

przyprowadzili i postawili przed dziedzicem. Ten zaczął go przeklinać, miotać diabłami i 

pomstować, a ponieważ rebe Liber nie odpowiadał, złapał za bat i zaczął go bezlitośnie go bić. 

Rebe Liber nawet nie drgnął i nie przerwał modlitwy. Dziedzic był zdumiony dziwnym 

                                                
90 Rebe Liber Wielki. Jego ojcem był reb Abraham Aszkenazy, magid z Krakowa, matką wnuczka cadyka reb 
Jechiela Michela, który zginął razem ze swoją matką śmiercią męczennika w Niemirowie 20 dnia miesiąca siwan 
1608. W 1670 roku kiedy Polacy wypędzili Żydów z Krakowa, reb Abraham Aszkenazy osiadł w Berdyczowie, 
który był wtedy małym miastem i został tam magidem. Po jego śmierci w 1671 roku reb Liber zajął jego miejsce 
(przyp. autora). 
91 Zgodnie z tradycją porwany na niebiosa Eliasz zstępuje na ziemię jako wysłaniec Boży, aby nauczać i wybawiać 
z opresji (przyp. tłum.). 
92 W 1913 roku, kiedy ekspedycja była w Berdyczowie, mykwa jeszcze stała (przyp. autora). 
93 Codzienna modlitwa popołudniowa (przyp. tłum.). 
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bohaterstwem Żyda. Jak to możliwe, że znosi takie cierpienia fizyczne i nawet nie jęknie? 

Opuścił bat. Jego gniew zaczął ustępować, a ciekawość rosnąć. Rozkazał zabrać Żyda w 

poprzednie miejsce, pod drzewo. Sam wsiadł do powozu i cierpliwie czekał co się dalej stanie. 

Kiedy tylko rebe Liber skończył modły, szybkim krokiem podszedł do dziedzica, 

pokłonił się i powiedział: „Bracie, o co chciałeś mnie zapytać? Teraz jestem gotów 

odpowiedzieć na twoje pytanie”. Dziedzic zdziwiony spojrzał na rebego Libera i zapytał: 

„Dlaczego nie podszedłeś kiedy cię wołałem?”. „Jak mogłem podejść do ciebie, jaśnie panie, 

jeśli stałem przed Panem nad panami i wyznawałem przed nim grzechy? Czyż mogłem wtedy 

przerwać?”. „Dlaczego nazywasz mnie bratem skoro zadałem ci tak wiele cierpień?”. 

„Nazywam cię tak, ponieważ wszyscy ludzie są dziećmi bożymi. Bóg jest naszym wspólnym 

ojcem, a dzieci jednego ojca są braćmi”. „Czy nie jesteś na mnie zły, że tak cię zbiłem?”. „Nie, 

nie ty mnie biłeś. Z pewnością zgrzeszyłem. Najwyższy ukarał mnie. Ty byłeś jedynie jego 

posłańcem. Nie jestem na ciebie zły, ale czuję do ciebie litość”. „Litość! – zdziwił się dziedzic 

– dlaczego litość?”. „Dlatego, że Bóg wybrał właśnie ciebie na swojego posłańca, abyś zbił 

człowieka i w ten sposób zadał mu cierpienie”. Odpowiedź ta wprawiła dziedzica w 

zakłopotanie. Zobaczył, że ma do czynienia z mężem bożym. Ogarnął go niepokój. Poprosił 

rebego Libera, aby wybaczył mu zadane cierpienia i spytał, w jaki sposób może odkupić swój 

grzech. Rebe Liber odparł: „Jeśli zgrzeszyłeś swoimi czynami i rzeczywiście całym sercem 

chcesz odpokutować, obiecaj mi tylko jedną rzecz, że nigdy na nikogo nie podniesiesz ręki, 

nikogo nie uderzysz!”. „A moich chłopów też mam nie bić?”. „Nie podniesiesz ręki nawet na 

swoich chłopów. Również oni są dziećmi bożymi, tak jak ty i ja, są niewolnikami Boga, ale nie 

niewolnikami niewolnika!”. 

Dziedzic pokornie spuścił głowę i powiedział: „Rabinie, przyrzekam! Przyrzekam od 

dziś trzymać na wodzy swój gniew. Przyrzekam nigdy na nikogo nie podnieść ręki! A za to, że 

przysporzyłem ci tyle cierpień, kiedy modliłeś się do swojego żydowskiego Boga, na tym 

miejscu gdzie stoi drzewo, wybuduję wielką piękną synagogę, gdzie będziesz mógł modlić się 

swobodnie i bez przeszkód”. 

Dziedzic dotrzymał danego słowa i w miejscu, gdzie rebe Liber odmawiał minchę, 

wybudował dużą murowaną synagogę. Nazwał ją wtedy „synagogą wielkiego rebe Libera”, na 

pamiątkę cudu, który stał się za jego sprawą. 

Początkowo, kiedy wybudowano synagogę, znajdowała się ona poza miastem. 

Berdyczów jednak rozrósł się i w 1913 roku, kiedy tam byliśmy, synagoga znajdowała się już 

w jego granicach. 
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8.	  Synagoga	  we	  Włodzimierzu	  Wołyńskim94	  
 

Książę Lubomirski zezwolił na wybudowanie synagogi dla Żydów z Włodzimierza 

Wołyńskiego95. Przysłał konieczne materiały budowlane i własnego majstra. 

Kiedy majster zapytał księcia jak grube mają być mury, książę odpowiedział: „Zrób 

fundament tak szeroki, abym mógł po nim przejechać w karocy zaprzęgniętej w trzy konie. Tak 

szerokie mają być również mury na górze”. Opowiadają, że kiedy skończono kładzenie 

fundamentów i zabrano się za ściany, przyjechał książę w swojej złotej karocy. Żydzi z 

Włodzimierza z rabinem na czele, powitali go u stóp fundamentów ze zwojem Tory w rękach. 

Chazan96 zaśpiewał specjalny hymn „Ty dajesz zbawienie”, który rabin ułożył na cześć księcia 

Lubomirskiego i kiedy chazan i cały kahał zaczęli śpiewać fragment z psalmu „Wysławiajcie 

Pana, bo dobry, bo łaska Jego na wieki”97, książę zaprosił rabina do karety i obaj objeżdżali 

fundament, aż skończono śpiewać psalm.  

 

9.	  Ostróg98,	  Maharsza,	  wielka	  synagoga,	  Taz,	  Bach	  i	  bet	  ha-‐‑midrasz	  
rebego	  Jiwi	  
 

a.	  
Maharsza99 (skrót od nasz nauczyciel reb Szmuel Eliezer Eidels) przybył do Ostroga100 

już po tym, jak pełnił funkcję rabina i przełożonego jesziwy w kilku innych dużych i ważnych 

gminach żydowskich. Urodził się on w Krakowie w 1565 roku. Ożenił się w Poznaniu i tam 

prowadził jesziwę z kilkoma setkami uczniów. Jesziwa101 ta była utrzymywana przez jego 

                                                
94 W jid. Ludmir (przyp. tłum.). 
95 Włodzimierz Wołyński – miasto w Ukrainie, stolica rejonu w obwodzie wołyńskim. W 1895 roku prawie 75% 
ludności miasta stanowili Żydzi (przyp. red.). 
96 Chazan (hebr., „kantor”) –  funkcja pełniona w synagodze. Do obowiązków chazana należało odczytywanie 
fragmentów Tory podczas publicznych modłów oraz dęcie w szofar (instrument muzyczny wykonany z rogu 
baraniego, używany w celach kultowych). W czasach nowożytnych chazan jest zarazem kantorem prowadzącym 
modlitwę, często wykształconym muzycznie i niekiedy improwizującym (przyp. red.). 
97 Ps 118,29 (przyp. tłum). 
98 W jid. Ostroh (przyp. tłum.). 
99 Maharsza czyli Samuel Eliezer Eidels, ur. 1555 r. w Krakowie, zmarł 1631 r w Ostrogu (przyp. tłum.). 
100 Ostróg – miasto w Ukrainie, stolica rejonu w obwodzie rówieńskim. W 1882 roku na prawie 8 000 mieszkańców 
było ponad 5 000 Żydów (przyp. red.). 
101 Jesziwa (hebr., „posiedzenie”, „przebywanie”, „siedzenie”) – uczelnia talmudyczna przeznaczona dla 
absolwentów chederów, w której pobierali naukę nieżonaci chłopcy w wieku od kilkunastu do dwudziestu kilku 
lat. Program nauczania obejmował studiowanie Talmudu oraz komentującej go literatury rabinicznej. U schyłku 
XIX wieku do programu nauczania w jesziwach zaczęto wprowadzać studia hebraistyczne i biblijne oraz 
przedmioty świeckie. Takie pierwsze reformowane szkoły powstały w 1905 roku w Lidzie i Odessie (przyp. red.). 
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teściową Eidl, którya prowadziła wielkie interesy handlowe. Maharsza bardzo szanował 

teściową i w dowód uznania za jej dobroć często podpisywał się imieniem Eidl (Szmuel Eidels). 

W żydowskim świecie zasłynął pod imieniem reb Szmuel Eidels (Maharsza). 

Po śmierci bogatej teściowej Maharsza był zmuszony szukać dla siebie stanowiska 

rabina i nowego źródła utrzymania. Najpierw został rabinem w Chełmie, potem w Lublinie, w 

końcu został przyjęty przez gminę w Ostrogu, będącym wtedy stolicą Wołynia – jako rabin 

Ostroga i kilkudziesięciu małych miasteczek w całej okolicy. Zaraz po swoim przybyciu do 

Ostroga Maharsza założył i zaczął prowadzić jesziwę z około 200 uczniami, z których wyrośli 

później słynni rabini, przywódcy gmin i wielcy synowie Izraela. W Ostrogu Maharsza napisał 

wiele ksiąg, wśród których wyróżniają się zwłaszcza jego przemyślenia i komentarze do 

Gemary102, w które zagłębiał się każdy, kto ją studiuje. Komentarz Maharszy zaliczany jest 

jako trzeci komentarz do Talmudu, po Raszim103 i Tosafot104. 

Nad drzwiami swojego domu Maharsza miał umieszczone dwa duże czworokątne 

kamienie, na których kazał wygrawerować werset: „Obcy nigdy nie sypiał na dworze, 

podróżnym otwierałem podwoje” (Hi 31,32). Mówią, że pewnego dnia w niebezpiecznych dla 

miasta czasach, które Ostróg przeżywał tak wiele razy, podczas napadu bandy złoczyńców, 

kamienie z wersetem zostały wyrwane znad drzwi Maharszy i zaginęły. Szukano ich wszędzie, 

ale bez skutku. Bardzo trapiło to pewną starszą kobietę, krewną Maharszy. Nie przestawała 

modlić się, pościć i prosić Boga, aby święte kamienie się odnalazły. Krewna ta miała w 

zwyczaju w każdy piątkowy wieczór chodzić po domach i zbierać datki na biednych. Zdarzyło 

się, że przechodząc niedaleko domu Maharszy, potknęła się o coś, upadła i zraniła się w nogę. 

Nie poświęcając temu najmniejszej uwagi podniosła się i poszła dalej. W następny piątkowy 

wieczór, kiedy znowu przechodziła obok domu Maharszy, w tym samym miejscu ponownie 

upadła i znowu się potłukła. Zdarzyło się to w trzy piątki pod rząd. Przyszło jej do głowy, że 

musi to być jakiś znak. Poszła do przywódców kahalnych, opowiedziała im, co się jej 

przytrafiło i prosiła, aby rozkopano miejsce, w którym już trzy razy się potknęła. Oni posłuchali 

jej i rzeczywiście wykopano tam dwa zaginione kamienie. Z powrotem wmurowano je nad 

drzwiami domu Maharszy. Kiedy ekspedycja przybyła do Ostroga, owe dwa kamienie 

przechowywano w wielkiej synagodze, która nosi imię Maharszy. An-ski bardzo zabiegał, aby 

                                                
102 Gemara (aram., „zakończenie”) – część tradycji literackiej, składającej się na Talmud, zawierającej dyskusje 
i rozszerzenie wcześniej uporządkowanej Miszny (przyp. red.). 
103 Akronim od Rabi Szlomo Icchaki, żył w latach 1040-1105, urodził się i zmarł w Troyes we Francji, autor 
najważniejszych komentarzy do Tory oraz do Talmudu (przyp. red.). 
104 Tosafot, średniowieczny komentarz do Talmudu (przyp. tłum.). 



39 
 

oba kamienie podarowano Muzeum Historyczno-Etnograficznemu, ale bezskutecznie. Bogaci 

Zusmanowie nie pozwolili. 

b.	  
Z setek historii opowiadanych w Ostrogu o Maharszy, przywołam tu jedynie dwie 

krótkie opowieści, aby zilustrować, za jak świętego i wzniosłego człowieka uważali go tamtejsi 

Żydzi. 

Maharsza bardzo skrupulatnie przeznaczał 10% dochodów na cedakę105. Wszystko 

dokładnie zapisywał w odrębnym pinkasie, a ostatni zapisek robił w noc Bożego Narodzenia, 

kiedy to, zgodnie ze starodawnym żydowskim zwyczajem, nie studiowano, a nawet nie 

otwierano ksiąg. 

Zwyczaj o nienauczaniu, a nawet nie otwieraniu ksiąg w czasie Bożego Narodzenia 

tłumaczył Maharsza swoim uczniom w następujący sposób: jest wiadome, że Jezus był Żydem 

i studiował Torę. Wiadomo również, że w Boże Narodzenie jest on corocznie skazywany przed 

Niebiańskim Sądem. Dlatego, jeśli Żydzi tego dnia będą zajmować się studiowaniem Tory, 

będzie to przypominało, że również on, Jezus, studiował Torę, co miało go chronić. Dlatego 

Żydzi powinni zostać ostrzeżeni, aby nie studiować w tę noc, aby w ten sposób nie przypominać 

zasług Jezusa. 

W Ostrogu był pewien wpływowy Żyd, rzeźnik, na którego Maharsza nałożył cherem106 

za sprzedawanie Żydom trefnego mięsa. Szukał on okazji do zemsty. Kiedy usłyszał 

wyjaśnienie Maharszy odnośnie studiowania w Boże Narodzenie, poszedł do władz i doniósł 

na rabina, że w szabes publicznie urągał Jezusowi mówiąc, że wieczór jego narodzenia jest 

przeklęty, powietrze zanieczyszczone i że z powodu grzechu Jezusa nie można otwierać żadnej 

żydowskiej księgi. Aby dowieść prawdziwości swoich słów, donosiciel radził, aby w samo 

Boże Narodzenie wedrzeć się do domu Maharszy, a wszyscy przekonają się, że Maharsza, który 

stale siedzi pogrążony w nauce, tej nocy nie będzie miał otwartej żadnej księgi. 

Owej nocy Maharsza, jak co roku, siedział nad księgami rachunkowymi i sporządzał 

roczną kalkulację swoich dochodów, aby sprawdzić, czy poprawnie obliczył dziesięcinę na 

jałmużnę. Nagle usłyszał, że coś upadło na podłogę. Rozejrzał się i zobaczył, że z półki z 

książkami spadła Gemara. Podniósł księgę, ucałował ją i odłożył na miejsce. Kilka minut 

później Gemara znowu spadła, więc znowu odłożył ją na miejsce. Kiedy księga spadła po raz 

                                                
105 Datek, jałmużna (przyp. tłum.). 
106 Cherem, chejrem – klątwa religijna prowadząca do wykluczenia ze społeczności żydowskiej (przyp. tłum.). 
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trzeci, Maharsza podniósł ją drżącymi dłońmi i zobaczył, że otworzyła się na traktacie Awoda 

Zara107. Usiadł przy stole i pogrążył się w studiowaniu. 

Właśnie wtedy drzwi otworzyły się z hukiem i kilku strażników z dowódcą na czele 

wdarło się do środka. Zobaczyli Maharszę pogrążonego w lekturze świętej księgi. Przeprosili i 

zawstydzeni opuścili domostwo. Opowiadają, że donosiciela wsadzono do więzienia, a potem 

wygnano, i Ostróg pozbył się go na zawsze. 

Jesziwa Maharszy w Ostrogu zdobyła sobie wielką sławę i bardzo się rozrosła. Prawie 

każdego dnia przybywali do niej uczniowie z bliska i z daleka. Budynek jesziwy stał się zbyt 

ciasny. Przywódcy kahalni zadecydowali więc o wybudowaniu nowego, większego budynku. 

Zanim rozpoczęto kładzenie fundamentów, bogaci i poważani gospodarze z Ostroga i okolic 

zgromadzili się, aby sprzedawać micwy108 na wmurowanie kamienia węgielnego. Przywódca 

kahału stanął na krześle pośród zgromadzonego tłumu i ogłaszał, kto ile zapłacił. W czasie tej 

licytacji do szamesa Maharszy podszedł ubogo odziany Żyd, skrycie włożył mu do ręki 

woreczek z 500 złotymi monetami i poprosił szamesa109, aby kupił dla niego micwę, aby za 

każdym razem przebijał cenę o 1 monetę, aż dojdzie do 500. Tak też szames uczynił. Bogacze 

licytowali, a szames za każdym razem przebijał stawkę o jedną złotą monetę. Kiedy cena 

została podbita do 500, bogacze wstrzymali się i honor położenia kamienia węgielnego 

przypadł biednemu Żydowi. Jako że nie chciał on, aby wiedziano kim jest, za pośrednictwem 

szamesa uhonorował micwą Maharszę, a on przyjął ten zaszczyt. Prosił jedynie, aby 

nieznajomy przyszedł do niego. Następnego dnia Żyd niepostrzeżenie przyszedł do Maharszy 

i okazało się, że daleko mu do bycia bogaczem. Był to prosty rzemieślnik. Zaoszczędził te 500 

złotych monet razem z żoną pracując ciężko przez kilka lat. „Wszechmogący nie pobłogosławił 

nas własnymi dziećmi, które studiowałyby Torę – wyjaśnił Żyd – oboje ustaliliśmy, że cały 

nasz zaoszczędzony majątek przeznaczymy na budynek nowej jesziwy, gdzie dzieci innych 

rodziców będą studiować Torę”. Starcy opowiadają, że Maharsza pobłogosławił go wtedy, aby 

spotkało go szczęście posiadania własnego syna, i błogosławieństwo to spełniło się. 

                                                
107 Tytuł traktatu dosłownie znaczy „bałwochwalstwo”, z Nezikin czwartego porządku Miszny, dotyczącego 
przestępstw i prawa cywilnego. Awoda Zara reguluje stosunki Żydów z innymi narodami i życie wśród 
innowierców (przy. tłum.). 
108 Micwa (hebr., „przykazanie”, „dobry uczynek”) – w tym miejscu w znaczeniu aktu dobroczynności (przyp. 
red.). 
109 Szames (jid., od hebr. szam(m)asz, „posługacz”, „sługa”, „odźwierny”, „woźny”) – woźny, posługacz w gminie, 
synagodze, sądzie rabinackim bądź w bractwie, należący do grupy płatnych „funkcjonariuszy” danej społeczności 
czy instytucji (przyp. red.). 
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c.	  
Największa synagoga w Ostrogu nosi imię Maharszy. Została ona wybudowana jako 

twierdza z wysoką wieżą na samym szczycie dachu. Nad drzwiami w formie mozaiki, na 

maleńkich czworobocznych kamyczkach, został umieszczony werset: „O, jakże miejsce to 

przejmuje grozą! Prawdziwie jest to dom Boga i brama nieba!” (Rdz 28,17). Według tradycji 

ocenia się, że synagoga ma już ponad 800 lat. Ostróg wiele razy popadał w ruinę w czasie 

wrogich najazdów. Podczas każdego z takich ataków synagoga była uszkadzana, ale zawsze 

naprawiano ją i remontowano. 

W roku 5552 (1792) Ostróg był oblegany przez żołnierzy rosyjskich, ponieważ w 

mieście znajdowała się liczna polska załoga. Rosjanie z daleka dostrzegli synagogę, która była 

najwyższym budynkiem w mieście, uznali ją za twierdzę i ostrzeliwali ogniem armatnim przez 

kilka dni i nocy. Kule spadały wokół synagogi wyrządzając wiele szkód, jednak sama synagoga 

nie została nawet tknięta. Jedynie przez południową ścianę wdarły się dwa pociski. Jeden trafił 

w ścianę i utkwił w niej, drugi natomiast wpadł do środka i według podań, zawisł w powietrzu. 

Na pamiątkę tego cudu kulę armatnią powieszono na łańcuchach u sklepienia synagogi, a rok 

później całe wydarzenie zapisano na odrębnym zwoju, Megiles nes Ostroh110. 

Od tamtego czasu 7 dzień miesiąca tamuz obwieszczono dniem pokoju i radości, 

„ostrogskim Purim”. Dzień wcześniej Żydzi pościli, czytali również fragment z Tory „Mojżesz 

jednak zaczął usilnie błagać Pana, Boga swego, i mówić: »Dlaczego, Panie płonie gniew Twój 

przeciw ludowi Twemu, który wyprowadziłeś z ziemi egipskiej wielką mocą i silną ręką?«”111 

itd., jak zwykle w czasie postu. Następnego dnia, 7 tamuz, w uroczystych strojach przybyli do 

wielkiej synagogi, aby wysłuchać Megiles nes Ostroh. Potem urządzono wielką ucztę jak w 

Purim i rozdawano jałmużnę ubogim. 

Tekst, który tutaj przytaczam, został spisany przez sofera112 na pergaminie i 

umieszczony za szkłem w drewnianej ramie. Wisi on na ścianie zachodniej w synagodze 

Maharszy, gdzie miał miejsce cud. 

L i s t  o t w a r t y,  o p a t r z o n y  p i e c z ę c i ą. Co zdarzyło się w szóstym i siódmym 

dniu miesiąca, mianowicie miesiąca tamez, roku 552 według małej rachuby czasu, i 

                                                
110 Dosł. „Zwój cudu Ostroga”. Autor wskazuje na podobieństwo do Purim, kiedy również zdarzył się cud i czyta 
się „Megilat Ester”, czyli „Zwój Estery” (przyp. tłum.). 
111 Wj 32,11 (przyp. tłum.). 
112 Sojfer, sofer (hebr., „pisarz”, „skryba”) – zawodowy skryba, zajmujący się przede wszystkim wykonywaniem 
rękopiśmiennych zwojów Tory. Poza tym wykonywał on zadania związane z działalnością sądu i pełnił w 
społeczności funkcje zbliżone do notariusza (przyp. red.). 
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przypominało jeden z dziesięciu cudów, które miały miejsce w Świątyni. Można to ogłaszać 

publicznie, by wywyższać i uświetniać Jego błogosławione Imię. 

Bracia nasi, Żydzi! Zwróćcie uwagę na wszystko, co wasze oczy widziały. Nie ma 

większego i wspanialszego cudu nad jawne i wspaniałe cuda, których Bóg – błogosławione Imię 

Jego – w swym wielkim miłosierdziu i łasce dokonał dla nas w tym mieście, tutaj, w świętej 

społeczności w Ostrogu. Od piątego dnia miesiąca tamuz kilka godzin przed zapadnięciem nocy 

do siódmego dnia miesiąca, roku pięćset pięćdziesiątego drugiego według małej rachuby czasu, 

tak oto dokonał się wielki cud, który wykracza poza prawa przyrody. Na miasto spadły setki 

wielkich kul armatnich wypełnionych prochem, z których wszystkie były przeznaczone 

specjalnie do burzenia murów i budynków, nie wspominając o małych, a według tego, co 

zasłyszano od dowódców wojska Moskali, rzucali oni również takie bomby. Nikt ze 

zgromadzonych w synagodze nie został ranny. Zginął tylko jeden człowiek – przez nasze wielkie 

grzechy – który stał przy ścianie synagogi, gdzie znajduje się miejsce spoczynku słynnego pana 

Szmula błogosławionej pamięci. A jego głowa poleciała pod drzwi babińca synagogi, 

sfinansowanego przez słynnego filantropa pana Józpę błogosławionej pamięci. Tutejsza wielka 

święta synagoga wypełniona była mężczyznami, kobietami i dziećmi – cała synagoga: sień, 

galeria kobiet i wszystkie poddasza. A wojsko Moskali wycelowało swoje armaty w synagogę, 

bo mówiło się, że to twierdza wojsk polskich. Kulami, które trafiły w mur, też nikogo nie 

zraniono. Poza nielicznymi, które upadły z boku, żadna kula się nie zapaliła. Jeszcze wiele 

cudów zdarzyło się w owych dniach, już nie tak jawnych, by wszyscy je widzieli. Znanym jest 

to, co uczynił nam Bóg – błogosławione Jego Imię – w swej wielkiej łasce: dosyć tego się 

zdarzyło w tych dniach, itd., nie sposób tego opisać. Zwłaszcza siódmego dnia miesiąca tamez: 

Bóg – błogosławione Imię Jego – uratował nas od najmitów, albowiem zgodnie z ich kodeksem 

tam, gdzie toczy się wojna, mieszkańcy miasta są łupieni i poniżani. Wojsko Moskali odłożyło 

na siódmy dzień to, że wejdą szturmem do miasta, by zrównać je z ziemią – o tym wszyscy 

wiedzą. Było też już gotowych dwadzieścia wielkich strasznych bomb do wystrzelenia w 

kierunku miasta wczesnym rankiem. Natomiast Bóg – błogosławione Imię Jego – w swym 

wielkim miłosierdziu i łasce ocalił nas, i nikogo nam nie ubyło poza jedną kobietą, która zginęła 

na moście. A w Jego świętych Słowach jest tak napisane: „Pamiętnymi uczynił swoje cuda”113 

– oznacza to „cuda Świętego, błogosławiony On”, który odnosi to do siebie samego, kiedy 

dokonuje cudów i znaków dla Izraela – z pewnością zostanie to zapamiętane po wsze czasy 

ponieważ my, Żydzi, nie zapominamy, by zawsze wspominać o Jego cudach. To niewątpliwie 

                                                
113 Ps 11:4 (przyp. red.). 
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obowiązek każdego Żyda, by rozbudził swoje serce i uznał wielkie cuda i grozę budzące 

cudowności, które uczynił nam Bóg w tym mieście – błogosławione Jego Imię – wielki w swej 

łasce i nieprzebranym miłosierdziu. Winniśmy też  upamiętniać wielkie i budzące grozę  cuda, 

łaski i miłosierdzia Boga – błogosławione Jego Imię – który okazał nam łaskę – tak, że już od 

wielu setek lat nie widziano i nie słyszano o tak wielkim  jawnym cudzie jak ten. Zostało to 

ogłoszone, by Imię Świętego – błogosławiony On – było uświetniane i uświęcane we wszystkich 

światach. Kiedy my, Żydzi, upamiętniamy cuda, które nam uczynił, jesteśmy wdzięczni Jego 

Imieniu. 

Z tego powodu winniśmy dziękować i wychwalać, czynić pamiątkę dla wszystkich 

pokoleń, które przyjdą po nas – naszych dzieci i dzieci naszych dzieci i wszystkich 

zamieszkujących to miasto, by te dni były wspominane i świętowane rokrocznie. Zostało 

przyjęte w tajni prawych i czcigodnej radzie najwyższych przywódców gminy, gmin leżących 

na obu brzegach, i starszego gminy Krasna Góra114 i małego Międzyrzecza115 oraz 

zwierzchnich rabinów mieszkających skupionych klojzie i najznamienitszych znawców Tory, 

oraz stojącego na ich czele czcigodnego rabina, naszego nauczyciela i mędrca, słynnego pana 

Oszera Cwiego, napominającego prawych i nauczyciela prawa żydowskiego tutejszej 

społeczności, aby ustanowić to wiecznym prawem, by te dwa dni – dzień szósty miesiąca tamez 

i dzień siódmy tego miesiąca – były wieczną pamiątką, i nie schodziły z ust nam i naszym 

dzieciom oraz wszystkim zamieszkującym to miasto, by opowiadano to słuchającym naszym 

dzieciom i dzieciom naszych dzieci, i by zawsze wspominano cuda, każdego roku w owych 

dniach, a także by wypełniano to, co zawarte w błaganiach zanoszonych przez Żydów, gdy 

głośno i z płaczem wołali o zmiłowanie – mężczyźni, kobiety i dzieci – od piątego dnia miesiąca 

przed zapadnięciem nocy aż do rana siódmego dnia, aby szóstego dnia miesiąca tamez 

wczesnym rankiem zostały zamknięte wszystkie sklepy i nie wolno było ich otworzyć, póki we 

wszystkich synagogach nie skończy się odmawiać wszystkich pięciu ksiąg psalmów116, by tego 

dnia nie wolno było zebrać się żadnemu minjanowi, nawet modlących się o brzasku, poza 

stałymi synagogami, aby poszczono szóstego dnia miesiąca, aż odprawiona zostanie wczesna 

modlitwa popołudniowa. Nikomu nie wolno wziąć niczego do ust – poza kobietami w ciąży, 

karmiącymi, a kto nie jest w pełni zdrowy albo nie ma jeszcze 18 lat, może wykupić się od postu 

dając na dobroczynność według hojności swego serca, a po psalmie na ten dzień117 odmówić 

                                                
114 Krasna Góra to obecnie przedmieścia Ostrogu (przyp. red.). 
115 Chodzi o obecną wieś Międzyrzecz, znaną wrześniej jako Międzyrzecz Ostrogski (przyp. red.). 
116 Zgodnie z tradycją psalmy dzieli się na pięć „ksiąg” (przyp. red.). 
117 Dosł. pieśń dnia, psalm recytowany pod koniec porannej modlitwy Szachrit, każdego dnia tygodnia inny. 
(przyp. tłum.). 
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„Miłuję, albowiem usłyszał”118 itd. Nazajutrz, siódmego dnia miesiąca tamez, panować ma 

radość i wesele, należy urządzać uczty, takie jak świąteczny posiłek w Purim, należy przywdziać 

świąteczne ubranie, nie odmawiać Modlitwy Błagalnej119, zakazane mają być posty – nawet w 

wypadający tego dnia jorcajt, i należy posłać dary ubogim. Zobowiązujemy się do tego my, 

nasze dzieci i wszyscy mieszkańcy tego miasta. Nikomu nie wolno wyłamywać się z 

przestrzegania tych zasad rokrocznie w owych dniach – tym, którzy mieszkają w Osrogu, ani 

tym, którzy przeniosą się do innego miasta. Oby błogosławiony Bóg w swym przeogromnym 

niezgłębionym miłosierdziu, któremu nie ma końca, nadal czynił cuda i znaki dla nas i całego 

Izraela, by ocalał nas od złych wyroków i wszelkich niesnasek. Obyśmy przed Jego Obliczem 

dawali otwarcie wyraz naszym potrzebom, by wszyscy ignoranci tej ziemi wiedzieli, że Imię 

Boże jest wypowiadane nad nami, i by wszyscy rzekli: Panie Boże Izraela, Królu, dopomóż nam 

w dniu, w którym wołamy. Oto są słowa sygnatariuszy dla chwały Jego błogosławionego 

Imienia. Dziś jest wtorek, nów miesiąca tamez 653120 według małej rachuby czasu. 

Pod zwojem znajduje się 58 pieczęci ówczesnych ostrogskich rabinów, parnasów i 

przywódców kahalnych. 

 

d.	  
W synagodze Maharszy znajdowały się rzadkie antyki: srebrne i złote przedmioty 

rytualne, korony, jady121, żyrandole, lampy chanukowe122 itd. W latach 5408-5409 (1648-1649) 

Kozacy Chmielnickiego obrabowali synagogę i zabrali większość cennych przedmiotów. Z 

pozostałych antyków wiele zniszczył pożar, który wybuchł w 5569 roku (1809). 

Warto również wspomnieć, że w przedsionku synagogi stała kuna. Była to wąska, 

wysoka skrzynia. Sądy rabinackie skazywały grzeszników na stanie w takiej kunie. Do kuny 

mieściła się tylko jedna osoba, i to tylko w pozycji stojącej z opuszczonymi rękoma. W 

drzwiczkach kuny na górze był otwór, przez który można było zobaczyć twarz skazańca. 

Nierzadko zdarzało się, że kiedy oskarżony stał w kunie za bardzo poważne przewinienie, jak 

                                                
118 Ps 116 (przyp. red.). 
119 Tachanun, fragment liturgii porannej i popołudniowej, mający charakter modlitwy błagalnej. Pomija się go w 
czasie liturgii świątecznej ze względu na radosny nastrój świąt (przyp. red.). 
120 Prawdopodobnie 14 czerwca 1893. 
121 Jad (hebr., „ręka”, „dłoń”) – rodzaj wskaźnika z rękojeścią o różnych kształtach, najczęściej zakończony 
wyobrażeniem dłoni z wyciągniętym palcem wskazującym, używany podczas odczytywania zwoju Tory. Zwyczaj 
jego używania wywodzi się ze szczególnego traktowania zwoju Tory, jako świętości, której podczas czytania nie 
wolno profanować, dotykając jej ręką (przyp. red.). 
122 Lampa chanukowa – świecznik używany w czasie Chanuki (święta upamiętniającego wydarzenia, które 
rozegrały się w 164 roku p.n.e. w Świątyni Jerozolimskiej). Wykonywano je zazwyczaj ze srebra, mosiądzu lub 
fajansu (przyp. red.). 
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kradzież, donosicielstwo, cudzołóstwo itp., bet-din rozkazywał, aby po modlitwie wierni 

wychodząc z synagogi przechodzili obok kuny i przez otwarte drzwiczki pluli skazanemu w 

twarz, aby jego pokuta była jeszcze cięższa. 

W posadzce w przedsionku synagogi znajdowały się ponadto masywne żelazne drzwi 

zamykane na wielki miedziany zamek. Pod drzwiami kamienne schody prowadziły do kilku 

podziemnych głębokich pieczar. Wiele fantastycznych opowieści przyszło nam wysłuchać o 

tych jaskiniach prowadzących w kilku kierunkach i ciągnących się na mile. Niektórzy Żydzi 

zapewniali nas nawet, że sami błądzili nimi godzinami i nie dotarli do końca. Krąży opowieść, 

że jedno z podziemnych przejść prowadzi do samej Jerozolimy. 

e.	  
Maharsza zmarł w 5392 r. (1632) i został pochowany na starym cmentarzu. Żydzi w 

Ostrogu byli dumni z jego grobowca i uważali go za święty. Oto napis na macewie:  

Tutaj 

ukryty jest i przyłączony123 mąż, 

święty, korona Króla, 

cieśla i syn cieśli, świeży powiew dla swego pokolenia, 

czysty zawój124, rabin wielki 

w mądrości, skromności i bojaźni Bożej, jego sława 

sięga od wschodu słońca do zachodu, 

oświecił wszystkich mędrców Izraela swoim wielkim 

dziełem, w którym zawarł nowatorskie błyskotliwe 

interpretacje Gemary oraz komentarzy 

Rasziego i Tosafistów – mędrzec, jego światło błyszczy, ozdoba pokolenia, nasz nauczyciel i 

rabin 

Szmuel Eliezer, syn naszego nauczyciela i rabina pana Jehudy haLewiego, pamięć 

sprawiedliwego jest błogosławieństwem na życie w przyszłym świecie. Został 

wezwany do jesziwy 

niebiańskiej i umarł lekką śmiercią, 

i wzniósł się do nieba, znalazł godne miejsce 

spoczynku, gdy skończył się spoczynek125, został przyłączony w 

                                                
123 Do swych przodków (przyp. red.). 
124 Zch 3:5 (przyp. red.). 
125 Szabatowy (przyp. red.). 
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niedzielę, piątego dnia miesiąca kislew, 

w roku 392 według małej rachuby czasu, oby jego dusza została wpleciona w węzeł życia 

 wiecznego. 

 

Wkrótce macewa zaczęła się rozpadać. Pękła na pół i istniało niebezpieczeństwo, że 

całkiem się rozpadnie. W 5611 roku (1851) przywódcy kahalni postawili nową wielką macewę 

z granitu. Na jednej stronie wyryto napis ze starej macewy, a na drugiej następujący tekst: 

Kamień węgielny 

przysposobiony i wzniesiony na nowo 

przez bractwo pogrzebowe 

tutejszej gminy, świętej społeczności 

w niedzielę szóstego tamez roku taw 

resz jud alef126 

znak Tory 

na cześć i chwałę 

naszego mistrza, nauczyciela i rabina 

rabina rabinów, mędrca nad mędrcami, 

światła Izraela, i Jego świętego, 

jego imię jest święte i nieskalane, 

kroczył od krańca do krańca ziemi, 

sprawiedliwy, fundament świata 

nasz rabin Maharsza, pamięć sprawiedliwego i świętego niech będzie błogosławiona w 

przyszłym świecie. 

 

f.	  
Niedaleko grobu Maharszy znajdują się trzy groby, na których ustawiono trzy 

przepiękne macewy. Dwie z nich pochodzą z roku 5501 (1741), a jedna z 5502 (1742). Według 

opowieści są to groby prawnuków Maharszy, którzy zmarli niedługo po swoim pradziadku. 

                                                
126 Tj. [5]611. 
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g.	  
W Ostrogu przez krótki czas rabinem i przełożonym jesziwy był wielki gaon127 i 

posek128 rebe Joel Sirkes129, autor komentarza Bajit chadasz (Bach) do Arbaa turim130, Hagahot 

ha-Bach do Talmudu i wielkiej liczby responsów. To on jest autorem zdania wypowiedzianego 

do uczniów, którzy po ślubie mniej oddawali się nauce. Powiedział on do nich tak: „Moi 

uczniowie, jak tylko panna młoda dostaje ketubę131, Tora dostaje get132!”. 

Po śmierci Sirkesa w roku 5401 (1641), stanowisko rabina przejął jego zięć, wielki gaon, 

największy wśród poskim acharonim133 rebe Dowid ben Szmuel ha-Lewi134 z plemienia 

Lewitów, znany ze swojego komentarza Turej zahaw (Taz)  do Szulchan aruch135 i Arbaa turim. 

W roku 5408 (1648), kiedy Kozacy Chmielnickiego wymordowali tysiące Żydów z 

Ostroga, rebemu Dowidowi udało się uciec wraz z rodziną do Ołyki, małego miasteczka 

otoczonego twierdzą, w której mury wbudowane były stare armaty. Na początku żołnierze 

Chmielnickiego bali się zbliżyć do twierdzy, ale w 5409 roku (1649) podjęli próbę szturmu. 

Podeszli pod miasto i zaczęli je ostrzeliwać. Żydzi z Ołyki schronili się w swojej synagodze, 

która została wybudowana jako twierdza, tam modlili się i pościli. Rebe Dowid, który był 

słabego zdrowia, razem z ołyckimi Żydami znajdował się w synagodze. Od długich modłów i 

postu wręcz nie był w stanie utrzymać się na nogach. Opowiadają, że mdlejąc ze zmęczenia 

oparł głowę na pulpicie i zapadł w drzemkę. Śniło mu się, że ktoś słodko przemawia do niego 

słowami z Księgi Królów „Otoczę opieką to miasto i ocalę je przez wzgląd na Mnie i na sługę 

mego, Dawida”136. Obudził się i rozkazał wszystkim modlić się z jeszcze większym zapałem, 

bo „zbawienie jest blisko” – powiedział. I rzeczywiście stał się cud. Stare zardzewiałe armaty 

                                                
127 Goen, gaon (hebr., „ekscelencja”) – tytuł honorowy przyznawany rabinom dwóch akademii talmudycznych w 
Surze i Pumbedicie w Babilonii w latach 650-1250. W czasach późniejszych tytuł ten nadawano szczególnie 
wybitnym uczonym w Piśmie, np. Elijahu ben Szlomo Zalmanowi (Gaon z Wilna; XVIII wiek), Menachemowi 
Ziembie (Gaon z Warszawy; XX wiek). Stał się on także zwrotem grzecznościowym, używanym w stosunku 
do wybitnych rabinów (przyp. red.). 
128 Pojsek, posek – arbiter, autorytet rabiniczny, autor praktycznych wykładni prawa żydowskiego (przyp. tłum.). 
129 Joel ben Samuel Sirkes (1565-1641), znany jako Bach od tytułu dzieła Bajit chadasz (przyp. tłum.). 
130 Dzieło Jakoba ben Aszera zmarłego w Toledo ok. 1343 roku, będące jednym z najważniejszych kodeksów 
talmudycznych (przyp. tłum.). 
131 Ksuba, ketuba (hebr., „zapis”) – kontrakt ślubny, legalizujący małżeństwo i zawierający zobowiązania (głównie 
finansowe) męża wobec żony, na wypadek rozwodu, niemożności wypełniania powinności małżeńskich lub 
śmierci jednego z małżonków. Tradycyjnie ketuby były bogato iluminowane (przyp. red.). 
132 Get (aram., „dokument”) – dokument rozwodowy, którego wręczenie stanowi centralną część procedury 
rozwiązania małżeństwa (przyp. red.). 
133 Termin używany do określenia rabinów i poseków żyjących w XVI wieku do czasów współczesnych (przyp. 
red.). 
134 Dawid Segal ben Samuel HaLewi, zwany Taz-em od tytułu swojego najsłynniejszego dzieła Turej zahaw (Złote 
podwoje). Urodzony we Włodzimierzu Wołyńskim w 1586 roku, był wnukiem słynnego rabina Icchaka Becalela 
(przyp. tłum.). 
135 Kodeks talmudyczny Josefa Karo (1563) wzorowany na Arbaa Turim, ale z czasem cieszący się wśród 
rabinów jeszcze większą popularnością. 
136 2 Krl 19,34 (przyp. tłum.). 
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nagle zaczęły strzelać, tłuszcza morderców rozbiegła się i miasto Ołyka zostało uratowane. Na 

pamiątkę tego cudu rebe Dowid napisał specjalne Selichot137, które ołyccy Żydzi odmawiali 

każdego roku w rocznicę cudu, 26 dnia siwan. 

h.	  
Dziesiątki innych wielkich gaonów, wybitnych rabinów, autorów ksiąg halachicznych 

w różnych czasach służyło jako rabini w Ostrogu138. O nich i o ich księgach wiele pisano i 

mówiono. Nie mogę nie wspomnieć o rodowitym mieszkańcu Ostroga, wspaniałym cadyku, 

bardzo skromnym człowieku, „widzącym”, pobożnym uczniu magida139 międzyrzeckiego 

rebem Jankewie Josefie140, który przez wiele lat był rabinem i magidem w Ostrogu. Napisał on 

słynną księgę Raw Jiwi141 jako komentarz do psalmów, a także inne ważne rozprawy. 

Nawiasem mówiąc, traktat do psalmów napisał on w 53 rozdziałach i zmarł w wieku 53 lat. Do 

niedawna w Ostrogu znajdował się jego bet ha-midrasz, który nazywano „bet ha-midrasz 

rebego Jiwi”. Również jego ojciec, rebe Jehuda Lejb, który wiele lat przed swoim synem był 

wielkim rabinem i magidem w Ostrogu, słynął ze swej wiedzy, świętości i pobożności. Rebe 

Jankew Josef zwykł mówić, że jego ojciec należał do 14 pokolenia wielkich rabinów w tej 

rodzinie. 

O rebem Jankewie Josefie opowiada się niezwykłe legendy, które charakteryzują jego 

metody rozpowszechniania chasydyzmu i w których jawi się on jako wielki rabin. Przytoczę tu 

tylko dwie krótkie historie, które podkreślają jego poświęcenie w wypełnianiu micw oraz jego 

skromność z jednej strony i siłę z drugiej. 

Pewnego razu, w dzień przed erew Pesach142, kiedy zbliżał się już zachód słońca, rebe 

Jankew Josef szedł z wielkim dzbanem w ręku aby nabrać i przygotować maim szelanu143 do 

wypieku macy. Studnia znajdowała się poza miastem. Śnieg już stopniał i błoto było głębokie, 

prawie po kolana. Rebe Jankew Josef brnął przez błoto do studni i ostrożnie niósł dzban. W 

                                                
137 Selichot – modlitwy o przebaczenie (przyp. tłum.). 
138 Nie bez przyczyny Żydzi nazywają to miasto „Literą Tory” (hebr. Ot Tora, wym. „Ojs Tojre”). Maskile 
parafrazowali to jako „Bez Tory”. (przyp. autora). Nieprzetłumaczalna gra słów. W jidysz „litera” – ojs (אות) i 
„bez” – ojs (אויס) (przyp. tłum.). 
139 Magid (hebr., „kaznodzieja”) – wędrowny kaznodzieja lub gminny kaznodzieja w synagodze, łączący niekiedy 
tę funkcję z godnością rabina. W chasydyzmie tytuł ten nosili niektórzy wybitni cadycy (przyp. red.). 
140 Jakow Josef ben Jehuda (urodzony w 1738 roku w Ostrogu, zmarł w 1791 w Sławucie), znany jako „Raw Jiwi”, 
był rabinem i dajanem w Ostrogu. Zapoczątkował dynastię cadyków z Ostroga, która istniała aż do II wojny 
światowej (przyp. red.). 
141 Akronim od [rabin] Jakow Josef ben Jehuda (przyp. red.). 
142 Erew Pesach (hebr., „Wigilia święta Pesach”) – dzień poprzedzający i kończący przygotowania do święta 
Pesach, najważniejszego i najstarszego święta żydowskiego, obchodzonego jeszcze w okresie wędrówki Żydów 
przez pustynię ku Ziemi Obiecanej (przyp. red.). 
143 Maim szelanu – woda do wypiekania macy, która musi stać przez całą noc, zanim zostanie użyta do wypieku 
(przyp. tłum.). 
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połowie drogi pojawił się bogacz z miasta w powozie zaprzęgniętym w trzy konie. Również 

bogacz jechał nabrać wody. Kiedy spostrzegł rebego zatrzymał się i zaprosił go do powozu, 

aby podwieźć go do studni. Rebe Jankew Josef podziękował mu, przeprosił, że odmawia tego 

honoru i z lekkim uśmiechem na spoconej twarzy odpowiedział: „Wielką micwę przygotowania 

wody do wypieku macy ma się tylko raz w roku. Wypełnię ją całym duchem i ciałem”. 

Jednym z najbardziej wpływowych bogaczy w Ostrogu był reb Abele Zusman, pobożny 

i bogobojny Żyd, mędrzec, sam szanujący mędrców i wielki filantrop, który na własny koszt 

utrzymywał jesziwę. Modlił się w bet ha-midraszu rebego Jankewa Josefa i zajmował miejsce 

obok niego przy wschodniej ścianie. Pewnego razu zdarzyło się, że jego chrześcijański służący, 

odpowiedzialny za stajnię i konie, wstał w szabes o świcie, kiedy wszyscy jeszcze spali, 

posprzątał stajnię i wywiózł śmieci poza miasto. Dowiedział się o tym rebe Jankew Josef. 

Następnego dnia wziął ze sobą sługę i obaj poszli do reb Abele. Rebe podszedł do wielkiego 

stołu, wziął srebrne świeczniki i powiedział: „Z twojej winy służący zbezcześcił szabes. Biorę 

te świeczniki jako kaucję, abyś za swoje wykroczenie zapłacił grzywnę, którą bet-din wyznaczy 

jeszcze dziś”. I ze świecznikami w ręku ruszył ku wyjściu. Reb Abele pobiegł za nim i prosił 

go, aby nie zabierał świeczników. „Rebe – błagał – on zrobił to bez mojej wiedzy. Jeśli muszę 

za to zapłacić, zobowiązuję się dać teraz tyle, ile zażądasz, byle nie ściągnąć na siebie wstydu”. 

Rebe Jankew Josef odpowiedział jednak: „Przeciwnie. Będę niósł te świeczniki na oczach 

całego miasteczka, aby wszyscy wiedzieli, że tam gdzie bezcześci się szabes, nikt nie jest 

uprzywilejowany, nawet reb Abele”. 

Rebe Jankew Josef zmarł w Ostrogu w dzień półświąteczny Sukot 5551 roku (1791)144. 

Oto co jest napisane na jego macewie znajdującej się na starym cmentarzu:  

Tu spoczywa rabin kaznodzieja nasz nauczyciel rabin Jankew Josef syn rabina 

kaznodziei 

naszego nauczyciela rabina pana Jehudy Lejba pouczającego prawych i 

sprawiedliwego nauczyciela  

z tutejszego Ostroga, umarł czwartego dnia półświąteczny Sukot 

roku 551 według małej rachuby czasu, oby jego dusza została wpleciona w węzeł życia 

wiecznego. 

W czasach rebego Jankewa Josefa żył w Ostrogu ksiądz, zawzięty wróg Żydów. Droga 

na cmentarz żydowski przebiegała niedaleko kościoła. W czasie pogrzebu rebego ksiądz kazał 

bić we wszystkie dzwony. Wiedział, że w ten sposób rozzłości Żydów. Opowiadają, że kiedy 

                                                
144 14 października (przyp. tłum.). 



50 
 

orszak pogrzebowy zbliżał się do kościoła, rebe Jankew Josef nagle wstał i wypowiedział 

słowa: „Będziesz uważał to za rzecz wstrętną, obrzydzisz to sobie, jest to bowiem obłożone 

klątwą” (Pwt 7,26). Kościół zaczął powoli się zapadać, aż całkiem zniknął pod ziemią. Wtedy 

rebe Jankew Josef z powrotem położył się i odprowadzono go na miejsce wiecznego 

spoczynku. 

Do czasów rebego Jankewa Josefa Ostróg, miasto uczonych, daleki był od chasydyzmu. 

Jednak dzięki wspaniałej świetlistej osobowości rebego Jankewa Josefa chasydyzm zaczął 

zakorzeniać się i zdobywać wielu zwolenników również w tym mieście. Duży udział miał w 

tym rebe Pinches z Korca145, przyjaciel i uczeń Baal Szem Towa. Rebe Pinches osiadł w 

Ostrogu w czasach rebego Jankewa Josefa, wybudował własny klojz i wkrótce przyciągnął do 

siebie wielką liczbę chasydów i uczniów. Wpływ ich obu był wielki i niedługo Ostróg stał się 

ważnym centrum chasydyzmu. 

 

i.	  
Według źródeł chasydzkich Beszt kilka razy wybierał się do Ostroga, ale nigdy tam nie 

dotarł. W samym Ostrogu krąży jednak opowieść, z której wynika, że Beszt odwiedził to 

miasto. Stało się tak za sprawą reb Icchoka z Drohobycza. 

Oto co opowiadają: W młodości, zanim się ożenił, reb Icchok był misnagdem146 i 

zawzięcie zwalczał chasydyzm. Reb Icchok był wielkim uczonym i pobożnym człowiekiem. 

Beszt wiele słyszał o jego mądrości i zaletach. Potajemnie przybył do Ostroga, pod różnymi 

pretekstami zaczął przychodzić do reb Icchoka do domu i przysłuchiwał się jego naukom. 

Niedługo Beszt stał się dla niego jak członek rodziny, a nawet od czasu do czasu usługiwał reb 

Icchokowi. 

Pewnego razu Beszt podał reb Icchokowi szklankę herbaty, cichutko stanął na stronie i 

z szacunkiem czekał aż reb Icchok wypije napar. Potem podszedł, wziął pustą szklankę i chciał 

zanieść do kuchni. Reb Icchok zatrzymał go, uśmiechnął się i powiedział do niego: „Zatem 

przyniosłeś mi szklankę herbaty, bo uważasz, że jestem mędrcem i chciałeś wypełnić micwę 

usłużenia mędrcowi. Jaką micwę wypełnisz jednak odnosząc pustą szklankę do kuchni?”. Na 

                                                
145 Pinchas z Korca (nazwisko rodowe Szapira, urodzony około 1726 roku w Szkłowie, zmarł w 1791), przyjaciel 
Baal Szem Towa i jeden z pierwszych przywódców chasydzkich, działał w Korcu i Ostrogu. Potomek słynnego 
kabalisty z Krakowa Natana Szapiry. Zmarł w drodze do Palestyny (przyp. tłum.). 
146 Misnagdzi, mitnagdim (hebr., „przeciwnicy”) – termin początkowo odnoszony do wrogów chasydyzmu; 
później stał się pozytywnym określeniem pewnego sposobu myślenia i stylu życia, którego najbardziej znanym 
reprezentantem był Elijahu ben Szlomo Zalman, zwany Wielkim Gaonem Wileńskim. Misnagdzi kładli większy 
nacisk na studia talmudyczne, chasydzi – na emocjonalną stronę religijności (przyp. red.). 
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to Beszt odpowiedział mu: „Kiedy arcykapłan w Jom Kipur pełnił służbę w Świątyni, jedną z 

części ceremonii było odniesienie patelni i łyżki do kadzidła z powrotem do komnaty, w której 

przechowywano sprzęty świątynne”. Kiedy reb Icchok usłyszał taką odpowiedź, zaraz 

zauważył jak wielkie światło boskiej świętości bije z oczu Beszta. Wstał, a wtedy Beszt odsłonił 

przed nim swoją prawdziwą tożsamość. Reb Icchok całym sercem i duszą poszedł drogą Beszta 

i został jednym z jego najbliższych uczniów. 

Beszt powiedział kiedyś, że reb Icchok otrzymał z Niebios maleńką duszę, najmniejszą 

ze wszystkich. Ale on za sprawą swojej wielkiej świętości tę maleńką duszyczkę uczynił wielką 

i wyniósł na najwyższy poziom górnych światów147. 

Opowiadają też, że reb Icchok pościł cały tydzień. W szabes jednak jadł i pił bardzo 

dużo. Mówił przy tym: „Poszczę cały tydzień, abym mógł rozkoszować się jedzeniem w szabes. 

W szabes jem i piję dużo, abym mógł pościć cały tydzień”. 

Opowiadają, że reb Icchok nie mógł doczekać się dzieci. Jego żona co roku rodziła 

potomka, ale każde z dzieci umierało jeszcze przed obrzezaniem, kiedy reb Icchok przychodził 

je zobaczyć. Tak w ciągu pięciu lat zmarło mu pięciu nowonarodzonych synów.  

Kiedy jego żona stała się brzemienna po raz szósty, pojechała do Beszta i poprosiła go 

o modlitwę, aby tym razem dziecko przeżyło. Beszt pobłogosławił ją i zabronił pokazywania 

mężowi dziecka zanim zostanie ono obrzezane. 

W przeddzień obrzezania, jak zwykle reb Icchok przyszedł do żony i kazał pokazać 

sobie dziecko. Ona jednak odmówiła mu. Prosił ją i błagał, ale ona uparcie nie chciała pokazać 

mu synka. W dzień po obrzezaniu reb Icchok wrócił, a żona od razu pokazała mu dziecko. 

Wziął je na ręce, dobrze przyjrzał się twarzyczce, oddał maleństwo matce i powiedział: „Wiele 

pięknych duszyczek odtrąciłem i z mojej winy powróciły one do Niebiańskiego Tronu. Tym 

razem obiecuję, że dożyje ono długich lat”. 

Z dziecka tego wyrósł wielki cadyk rebe Jechiel Michel ze Złoczowa, który był jednym 

z najsilniejszych i najsolidniejszych filarów chasydyzmu. 

10.	  Synagoga	  w	  Niemirowie148	  wybudowana	  na	  ruinach	  starszej	  
odnalezionej	  synagogi	  

 

Wielka synagoga w Niemirowie słynęła ze swojego nadzwyczajnego stylu 

architektonicznego. Niemirowscy Żydzi opowiadali, że synagogę wybudowano z pomocą 

                                                
147 Czyli był bardzo blisko Boga (przyp. red.). 
148 Niemirów – miasto w Ukrainie, stolica rejonu obwodu winnickiego (przyp. red.). 
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hrabiego Potockiego, przyjaciela Żydów, do którego należał Niemirów. Opowiadają oni 

następującą dziwną historię: w Niemirowie był pożar i spłonął kościół. Dobry hrabia obiecał 

ludności chrześcijańskiej postawienie nowego kościoła. Spodobało mu się wzniesienie po 

środku miasta i właśnie tam postanowił wybudować nową świątynię. Przez całą zimę czyniono 

konieczne przygotowania: zwożono saniami drewno, cegły, setki chłopów ciosało belki i cięło 

deski. Po Pesach, kiedy śnieg już stopniał, mrozy odpuściły, a ziemia zmiękła, hrabia wysłał 

robotników, aby wykopali dół pod fundamenty. Kiedy tylko zabrano się za kopanie, robotnicy 

zaczęli zapadać się pod ziemię. Ledwo wyciągnięto ich żywych. W następnych dniach 

próbowano kopać ze wszystkich innych stron wzniesienia i zdarzyło się to samo. Kiedy 

opowiedziano o tym hrabiemu, kazał on wstrzymać prace. Mądry hrabia zrozumiał, że sprawa 

nie jest prosta, że to nie jest przypadek, ale musi być tego jakaś głębsza przyczyna. Zaczął 

wypytywać niemirowskich starców, Żydów i chrześcijan, szukać w starych kronikach 

miejskich, aż udało mu się ustalić, że na wzniesieniu, gdzie zamierza wybudować kościół, stała 

kiedyś synagoga, którą w 1648 r. Kozacy Chmielnickiego zburzyli i zasypali. Hrabia zrozumiał, 

że to święte miejsce i że niesłusznie postąpił, wybierając je pod budowę kościoła. Zaczęło 

dręczyć go sumienie, ogarnął strach, że w ten sposób rozgniewa żydowskiego Boga, który się 

na nim zemści. 

Opowiadają, że drugiego dnia Szawuot, kiedy niemirowscy Żydzi czytali w bet ha-

midraszu Księgę Rut149, nagle pojawił się hrabia Potocki. Podszedł do rabina i drżącym głosem 

opowiedział zgromadzonym, czego dowiedział się o wzgórzu, przy czym podniósł rękę i 

przysiągł, że kiedy postanowił o wybudowaniu kościoła, nie wiedział, że kiedyś stała tam 

synagoga. 

Hrabia zwrócił się w stronę rabina i ze łzami w oczach poprosił go o modlitwę, aby 

żydowski Bóg nie ukarał go za niezamierzony błąd i jako dowód swojej szczerej skruchy dodał, 

że pomoże Żydom wybudować na tym samym wzgórzu nową murowaną synagogę i że 

wszystkie materiały budowlane, leżące wokół wzgórza, darowuje im w prezencie. 

Rabin uspokoił hrabiego, spojrzał na niego swoimi szczerymi oczami i zapewnił, że 

według żydowskiego prawa nie wyrządził nikomu żadnej krzywdy. Dodał, że wraz z całą 

kongregacją będzie się modlił o jego zdrowie. 

Uspokojony hrabia opuścił bet ha-midrasz. Zaraz po Szawuot Żydzi niemirowscy 

przystąpili do świętej pracy. Pierwszą łopatę ziemi wykopał siwy rabin, wypowiadając 

                                                
149 Księga Rut – w kanonie Biblii Hebrajskiej krótka księga w dziale Pism, w Septuagincie i Wulgacie następuje 
po Księdze Sędziów. Czyta się ją w święto Szawuot (przyp. red.). 
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błogosławieństwo Sze-hechejanu!150. Zaraz po nim wszyscy z wielkim zapałem zabrali się do 

roboty. Wkrótce oczom zebranych ukazał się dach i zasypane ściany ruin starej synagogi. Bez 

większych przeszkód uprzątnięto ruiny aż do fundamentów i na dawnym miejscu zaczęto 

stawiać ściany nowego przybytku. 

Hrabia Potocki często przychodził doglądać prac. Jeśli tylko czegoś brakowało, zaraz 

dostarczał materiały. 

Na konsekrecję synagogi zjechali się ludzie z bliska i daleka. Hrabia z rodziną byli 

wśród głównych gości i bardzo się radowali. 

11.	  Synagoga	  Mirele	  w	  Brajłowie151	  
 

W wielu sztetlach na Ukrainie istnieją także synagogi, nazwane imieniem wybitnych i 

pobożnych kobiet, o których również opowiada się wyjątkowe historie. 

Opowiem tu jedną z takich historii o „synagodze Mirele” w Brajłowie152. Przekazał mi 

ją starzec reb Jekusiel Segal z Brajłowa, wnuk gaona i cadyka rebego Abrama Mojsze Segala, 

rabina Brajłowa, autora księgi Majim kedoszim do Kodaszim153. 

Przez długie lata Żydzi z Brajłowa odejmowali sobie od ust, ciułali grosz do grosza, aż 

w kahalnej kasie uzbierała się wystarczająca kwota, aby w miasteczku wybudować synagogę. 

Cała społeczność uczestniczyła w tej świętej pracy. Miesiącami Żydzi uwijali się jak pszczoły: 

przywozili belki, ugniatali glinę, cięli deski, i budynek synagogi rósł z dnia na dzień. Tak samo 

jak budynek rosła również radość w sercach brajłowskich Żydów. Wszyscy cieszyli się i każdy 

pomagał, jak tylko mógł. 

Kiedy synagoga była już prawie ukończona, a duma brajłowskich Żydów 

odzwierciedlała się w jej wspaniałych ozdobnych gzymsach, nie mogli oni nasycić oczu 

widokiem wspaniałego dachu, który górował nad innymi budynkami w mieście, nawet nad 

wzgórzem poza miastem, wtedy zły duch doniósł o wszystkim księciu, który przybył ze swoich 

dalekich posiadłości, może nawet zza morza, aby odpocząć w pięknym zamku położonym w 

pobliskim gęstym lesie. 

                                                
150 Błogosławieństwo odmawiane na początku każdego święta: Błogosławiony jesteś Ty – Haszem, Bóg nasz, Król 
świata, że dałeś nam dożyć i utrzymałeś nas i doprowadziłeś nas do tego czasu. Amen! Wymawia się je również 
wykonując po raz pierwszy w roku jakąś micwę, a także doczekawszy ważnych, pozytywnych wydarzeń (przyp. 
tłum.). 
151 W jid. Brahilow (przyp. tłum.). 
152 Brajłów – miejscowość w Ukrainie, w rejonie żmeryńskim obwodu winnickiego. Dawniej używano także 
nazwy Brahiłów (przyp. red.). 
153 Kodaszim (hebr. „Święte wody”) – komentarz do części Talmudu dotyczącej Świątyni w Jerozolimie (przyp. 
red.). 
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Książę był złym człowiekiem i wielkim wrogiem Żydów, nie mógł wręcz znieść ich 

widoku. Owego wieczora, kiedy słońce zaczęło już skłaniać się ku zachodowi, a jego ostatnie 

złote promienie lśniły i igrały w wielkich oknach nowej synagogi, zły książę zawitał do 

Brajłowa. Kiedy zobaczył nową synagogę, tak zachwycił się budynkiem, że natychmiast kazał 

odebrać go Żydom i zamienić w nowy piękny kościół dla chrześcijan. 

Następnego dnia rano książę kazał wezwać do siebie przywódców gminy żydowskiej z 

rabinem na czele i bez żadnego tłumaczenia rozkazał im, aby po dobroci przekazali mu klucze 

do nowej synagogi. On tak chce i tak musi być! Jeśli nie, wszystkich brajłowskich Żydów czeka 

gorzki koniec. Powiedziawszy to odwrócił się i odszedł. 

Rabin i członkowie kahału wrócili do miasta pogrążeni w żałobie. Okrutny wyrok 

złamał wszystkim serce. Kilka dni pod rząd płakano i lamentowano. Najszacowniejsi Żydzi z 

miasteczka i najważniejsi bogacze interweniowali u księcia, aby odwołał zarządzenie, aby miał 

litość nad swoimi wiernymi Żydami i nie odbierał im świętego domu bożego, który wybudowali 

z takim wysiłkiem. Ale książę pozostał niewzruszony. Kilka dni później wysłał swojego sługę, 

aby zamknął synagogę na kłódkę. 

W Brajłowie żyła pewna szanowana kobieta, bogaczka, prawdziwa dobrodziejka i 

wielka piękność. Nazywała się Mirele. Wzięła ona ze sobą cały swój majątek i poszła do księcia 

do zamku. Położyła przed nim złoto, srebro i biżuterię, i ze łzami w oczach prosiła o zlitowanie 

nad nią i całą żydowską wspólnotą, i odwołanie krzywdzącego zarządzenia. 

Kiedy książę ją zobaczył, zachwycił się jej pięknem i zapłonął żądzą. Powiedział jej, że 

jest gotów spełnić jej prośbę, pod warunkiem, że spędzi z nim noc. Tylko jedną noc. Mirele 

płakała, lamentowała, padła do jego stóp i prosiła, aby wziął całe jej bogactwo, ale ją zostawił 

w spokoju. Książę jednak upierał się przy swoim: jedynie za jej ciało jest gotowy zmienić swoje 

zdanie. 

Kiedy Mirele spostrzegła, że nie może już być gorzej i nie ma innego wyboru, 

powiedziała do księcia, że jest gotowa zaspokoić jego żądze, ale również pod jednym 

warunkiem: że przyjdzie do niej dopiero po północy, ale klucz do zamkniętych drzwi synagogi, 

jak również pozwolenie na wykończenie synagogi, odda teraz. 

Książę zgodził się i zaraz napisał pozwolenie, przystawił swoją pieczęć i wręczył Mirele 

razem z kluczem do synagogi. Mirele przez posłańca wysłała wszystko do przywódców 

kahalnych, a w mieście zapanowała radość i szczęście. 

Książę zamknął Mirele w odrębnej komnacie, a przy drzwiach postawił strażnika. Kiedy 

Mirele została sama podniosła oczy ku niebu i z całego serca zaczęła modlić się i prosić 

Najwyższego: „Panie wszechświata, postawiłeś mnie przed ciężką próbą. Proszę, zabierz moją 
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duszę z powrotem do skarbca wszystkich twoich czystych dusz. Zabierz mnie ze sobą, aby 

niegodny złoczyńca nie zbezcześcił mojego ciała. Pomóż mi, Boże, pozostać czystą jak do tej 

pory!”. Płakała i zawodziła, aż Bóg zabrał jej czystą duszę. Po północy, kiedy książę wszedł do 

komnaty, znalazł ją bez życia… 

Brajłowscy Żydzi szybko ukończyli budynek synagogi, którą nazwano imieniem Mirele 

na cześć i pamiątkę jej świętej i czystej duszy. 

 

12.	  „Wrocławski”	  klojz	  w	  Dubnie154	  
 

Miasteczko Dubno otoczone było pradawnymi lasami dębowymi155, wielkimi sadami 

owocowymi, rzekami i młynami, polami uprawnymi oraz gajami. Wszystko to należało do 

księcia Lubomirskiego. Z księciem handlował pewien Żyd, kupiec z Wrocławia. Wycinał on 

drzewa w książęcych lasach, dzierżawił sady oraz arendował młyny i rzeki. Ze względu na 

interesy bogacz ów większość czasu spędzał w Dubnie. 

Kupiec zastanawiał się, po co ma spędzać życie w podróży, skoro może przecież 

zamieszkać w miasteczku. Wybudował więc sobie piękny dom w środku miasta, sprowadził 

żonę, a dzieci nie miał,. Prowadził się z godnością, biednym udzielał jałmużny, szerokim 

gestem dawał na wszystkie kahałowe wydatki. Sam uczony w pismach religijnych, często 

przesiadywał w bet ha-midraszu i studiował, a przede wszystkim z uznaniem wspierał wielkich 

uczonych. 

W Dubnie znajdował się wtedy stary, rozpadający się bet ha-midrasz. Chociaż dach stał 

wsparty na belkach, a ściany pełne były dziur, to jednak w środku siedzieli uczeni Żydzi i 

mędrcy, a słowa Tory nigdy tam nie milkły, ani w dzień, ani w nocy. 

Bogacz naradził się ze swoją żoną, że skoro nie mają dzieci, na chwałę Bożego Imienia 

wybudują nowy bet ha-midrasz, który pozostanie po nich jako pamiątka na setki lat. 

Nie odkładali planu na później, ale natychmiast zabrali się do pracy. Kazali sprowadzić 

najlepsze drewno z własnych lasów oraz wypalić idealnie równe cegły. Zatrudnili żydowskich 

rzemieślników i przystąpiono do świętej pracy. Bogacz nie żałował na nic, za pracę płacił hojną 

ręką i niedługo, w sąsiedztwie starego rozpadającego się bet ha-midraszu, wyrósł nowy 

wspaniały dom modlitwy. Z tej okazji bogacz wyprawił wielką ucztę, rozdawał cedakę i wielce 

                                                
154 Dubno – miasto w Ukrainie, stolica rejonu w obwodzie rówieńskim. W 1881 roku około 75% ludności Dubna 
stanowili Żydzi (przyp. red.). 
155 Stąd ma pochodzić nazwa „Dubno”, „dub” po rosyjsku znaczy dąb (przyp. autora). 



56 
 

się radował. Sprowadził również utalentowanego snycerza, który wykonał wyjątkowo piękny 

aron ha-kodesz. W środku ustawiono szerokie szafy na księgi. Z Niemiec sprowadzono lampy, 

powieszono masywne miedziane menory, a wszystkie najpiękniejsze i najlepszej jakości. 

Bogacz pękał z dumy, a jego żona promieniała radością. 

Kiedy wszystko było już gotowe, rozpromieniony bogacz przyszedł do uczonych 

studiujących w na wpół zrujnowanym bet ha-midraszu, przekazał im klucz i powiedział: „Oto 

klucz do nowego bet ha-midraszu. Jest wasz. Przyjdźcie i studiujcie w nim Torę. Ja chcę jedynie 

honoru usługiwania wam”. 

Zawstydzeni mędrcy spuścili wzrok i odpowiedzieli następująco: „Serce nie pozwala 

nam na przyjęcie twojego prezentu. Nie możemy porzucić naszego starego domu modlitwy i 

odejść. Stare ściany przesiąknięte są słowami naszych nauk. Te ściany będą za nami tęsknić. 

Tak długo jak trzymają się kupy, zostaniemy tu z nimi!”. 

Zawstydzony, załamany i nieszczęśliwy bogacz odszedł. On i jego żona nie potrafili 

znaleźć pocieszenia. Oboje wylewali gorzkie łzy, nie mogli patrzeć jak nowy bet ha-midrasz 

stoi pusty za dnia, zaś nocą pogrążony w ciemnościach. 

Minęło kilka tygodni. Z wielkiego bólu i przygnębienia bogacz jakby skurczył się, jego 

policzki i oczy zapadły się. Chodził zamyślony, jakby zawieszony między dwoma światami, 

rozkojarzony w swojej bezsilności. 

Pewnego razu, znajdując się w takim stanie, został wezwany w interesach do księcia. 

Kiedy książę go zobaczył i spytał co się z nim dzieje, bogacz nie potrafił ukryć swojego smutku, 

wybuchł wielkim płaczem i opowiedział księciu wszystko od a do z: jak to mędrcy odmawiają 

przeniesienia się ze swojego zniszczonego bet ha-midraszu i że jego nowy, dopiero co 

wybudowany dom modlitwy stoi pusty. Książę wszystkiego wysłuchał i milczał. W piątek po 

południu, kiedy dubnowscy Żydzi byli w łaźni, pojawiło się kilkudziesięciu chłopów z 

siekierami i kilofami, których przysłał książę, i w ciągu kilku godzin rozebrali stary bet ha-

midrasz, nie zostawiając kamienia na kamieniu. Aron ha-kodesz ze zwojami Tory i szafy z 

księgami przenieśli do nowego bet ha-midraszu. 

Po wyjściu z łaźni mędrcy zobaczyli co się stało i nie mieli wątpliwości, że to bogacz 

chce ich zmusić wbrew ich woli do przeniesienia się na nowe miejsce. Całkiem się od niego 

odwrócili i rozproszyli się po dziesiątkach innych domów modlitwy w Dubnie. 

Dowiedziawszy się o niedźwiedziej przysłudze, którą wyświadczył mu książę, bogacz 

w wielkiej rozpaczy pobiegł do rabina i ze łzami w oczach zapewniał, że haniebny czyn księcia 

został popełniony bez jego wiedzy i gorąco prosił go, aby zlitował się nad nim i jego żoną, i 

zdjął z niego to niezasłużone podejrzenie. 
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Kiedy skończył się szabes rabin zwołał wielkie zebranie, na które wezwał również 

uczonych ze zrujnowanego bet ha-midraszu. Bogacz przed wszystkimi publicznie oświadczył 

i przysiągł, że nic nie wiedział o pomyśle księcia, i jednocześnie prosił uczonych, aby porzucili 

upór i przyszli studiować do nowego bet ha-midraszu. Ze względu na prośbę rabina zgodzili 

się na to. Zaczęli studiować w nowym bet ha-midraszu, a radości bogacza i jego żony nie było 

końca. 

W nowym bet ha-midraszu bogacz wyznaczył dla siebie miejsce obok drzwi, między 

biedakami. Codziennie sam usługiwał mędrcom. Od tamtej pory klojz nazywa się na jego cześć 

„wrocławskim”. 

13.	  Synagogi	  jako	  nagroda	  za	  wygrane	  z	  księżmi	  dysputy	  
 

Ukraińscy Żydzi znają również wiele pięknych legend o synagogach, które książęta 

wybudowali w nagrodę za wygrane dysputy z duchownymi chrześcijańskimi. 

Zwykle legendy opierają się na podobnym schemacie: książę wzywa Żydów na dysputę 

z katolickim księdzem, który dał się poznać jako wróg Żydów. Przy tym książę ostrzega 

podwładnych, że jeśli do wyznaczonego terminu nie znajdą wśród siebie kogoś, kto weźmie 

udział w dyspucie, zostaną surowo ukarani. Żydzi stosują swoje wypróbowane środki, to 

znaczy: posty, modlitwy w miejscach świętych, odwiedzanie grobów. Cała społeczność jest 

zrozpaczona, ponieważ nie znajduje się nikt, kto byłby w stanie wziąć na siebie taką 

odpowiedzialność. W końcu jednak, praktycznie w ostatnim momencie, pojawia się ktoś, 

przeważnie z prostego ludu, albo też zjawia się jakiś nieznajomy przybysz, stawia się u księcia 

i bierze udział w dyspucie, a Żydzi wygrywają. Miasteczko raduje się, a książę uznaje 

zwycięstwo Żydów i w nagrodę wznosi nową synagogę. 

W Kijowie na starym cmentarzu znajduje się mały bet ha-midrasz. Jak powiedział mi 

grabarz, chrześcijańscy księża prowadzili tam częste religijne dysputy z rabinami i żydowskimi 

uczonymi. 

14.	  Wnętrza	  starych	  synagog	  
 

O ile interesujący jest wygląd zewnętrzny starych synagog, ich wspaniała wyjątkowa 

architektura, ozdobne gzymsy i ganki, to jeszcze bardziej fascynujące i oryginalne jest 

czcigodne piękno i bogactwo kolorów, na jakie napotykamy po wejściu do wnętrza takiej starej 

synagogi. 



58 
 

Zachwycają polichromie na suficie156 i na ścianach, które ręka anonimowego artysty 

namalowała z takim znawstwem i talentem. Szczególnego uroku są wielkie mosiężne menory, 

kandelabry zwisające z sufitu i masywne lampy chanukowe wykonane przez dawnych kowali. 

Rozpostarte ramiona menor i kandelabrów ozdabiani kutymi ornamentami w postaci ptaków, 

zwierząt, kwiatów i rogów. Nie można wręcz oderwać wzroku od starannie wykonanych aron 

ha-kodeszy i pulpitów, zdobionych rzeźbionymi lwami, jeleniami, lampartami i orłami, które 

przywodzą na myśl werset z Jehudy ben-Tejmy: „Bądź odważny jak lampart i lekki jak orzeł, 

zwinny jak jeleń i potężny jak lew” (Awot157 5:20). Można podziwiać aksamitne i jedwabne 

parochety i kaporety z wyhaftowanymi na nich złotymi i srebrnymi nićmi tablicami 10 

przykazań, rękami w geście błogosławieństwa, imionami darczyńców. 

Korony Tory158, jady i inne przedmioty rytualne ze srebra i złota, wykonane przez 

artystów kowalskich, miedziane puszki na cedakę z wygrawerowanymi wersetami, miedziane 

pękate umywalnie, miedziane pokrowce na mezuzy159 – wszystkie te cenne przedmioty 

charakteryzują się niepozornym urokiem i bije od nich rzadko spotykane autentyczne, 

pradawne piękno. 

Ekspedycja etnograficzna zgromadziła dla Muzeum Historyczno-Etnograficznego 

bogate zbiory takich tradycyjnych przedmiotów rytualnych jak również setki fotografii synagog 

i sztuki sakralnej. 

 

  

  

  

  
	  

	  

                                                
156 Sufit synagogi tradycyjnie nazywany jest mianem rokija – firmamentem, niebem, zgodnie z wersetem „Na 
początku Bóg stworzył niebo i ziemię” (Rdz 1,1). Dlatego w starych synagogach malowano sufit na kolor 
błękitnego nieba, ozdabiano różnej wielkości złotymi i srebrnymi gwiazdami (przy. autora). 
157 Awot – jeden z traktatów Miszny, zawierający pouczenia etyczne i maksymy (przyp. red.). 
158 Korona na Torę – ozdoba w kształcie korony, wieńcząca rodał. Pierwsze wzmianki o takim obyczaju 
przystrajania zwoju Tory pochodzą z X-XI wieku (przyp. red.). 
159 Mezuza (hebr., „odrzwia”) – specjalny, ozdobny futerał wykonany tradycyjnie z metalu, drewna, szkła lub 
kości słoniowej, w środku którego umieszcza się wypisane ręcznie przez sofera wersety z Tory (Pwt 6,4-9 i 11,13-
21) i przytwierdza do prawej framugi drzwi, w górnej jej części, przy wejściu do domu oraz na framugach drzwi, 
wiodących do poszczególnych pomieszczeń (przyp. red.). 
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III.	  Macewy,	  groby	  i	  ohele	  

 

1.	  Grób	  i	  klojz	  Baal	  Szem	  Towa	  w	  Międzybożu160	  
 

a.	  Daszek	  nad	  grobem	  Baal	  Szem	  Towa	  
Prawie w każdym ukraińskim sztetlu, głównie na starych cmentarzach, znajduje się grób 

cadyka, który żył tam i został tam pochowany. Przeważnie w takich świętych miejscach 

budowano małe murowane grobowce nazywane ohelami, cyjonami161 albo sztyblami. 

Grobowce te uważane są za święte i stanowią częste cele pielgrzymek, zwłaszcza kiedy 

przytrafia się jakieś nieszczęście. Wtedy mężczyźni i kobiety z miasteczka udają się na grób 

cadyka, modlą się i zostawiają na jego ohelu kwitlech162. 

Kiedy razem z innymi członkami ekspedycji przybyłem do Międzyboża, miasta w 

którym żył i działał twórca chasydyzmu Baal Szem Tow, i odwiedziłem stary cmentarz, 

zdumiało mnie, że właśnie na jego grobie nie został wybudowany żaden murowany ohel. Z 

czterech rogów grobowca wystawały tylko paliki, na których wsparty był daszek z desek – i 

nic więcej. 

                                                
160 Międzybóż – miejscowość w Ukrainie, w rejonie latyczowskim obwodu chmielnickiego. Dawniej także 
Międzyboż, Międzybuże, Międzybóż. Ośrodek chasydyzmu. W 1868 roku Żydzi stanowili około 40% ogółu 
mieszkańców (przyp. red.). 
161 Od hebr. cijun, znak, oznaczenie. 
162 Kwitlech, l.p.: kwitl (jid.) – kartki, na których Żydzi udający się po poradę do cadyka wpisują prośbę, z którą 
przybywają. Przynoszone są również na groby męczenników za wiarę, sławnych cadyków, a także pod Ścianę 
Płaczu w Jerozolimie (przyp. red.). 
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Później dowiedzieliśmy się, jaka jest tego przyczyna. Miejscowi starcy opowiadali nam, 

że wkrótce po śmierci Beszta, jego uczniowie obwieścili, że z jego grobem należy się obchodzić 

bardzo ostrożnie. Ostrzegali, że teren wokół grobu jest święty, a sam grób jeszcze świętszy i 

„kto by się dotknął góry, będzie ukarany śmiercią”163 – każdy kto naruszy grób ściągnie na 

siebie wielkie nieszczęście. 

Opowiadają, że kilka razy, w różnych epokach, znajdowali się gorliwi chasydzi, którzy 

brali na siebie zadanie wybudowania ohelu nad grobem swojego rebego. Jednak za każdym 

razem, zaraz na początku prac, ulegali oni różnym wypadkom i nie byli w stanie dokończyć 

dzieła. 

O czterech palikach z daszkiem, które zostały postawione na grobie Beszta zaraz po 

jego śmierci i znajdują się tam do dziś dnia, międzyborscy starcy opowiadają następującą 

cudowną historię: pewien żarliwy chasyd, prosty stolarz, żyjący z ciężkiej pracy własnych rąk, 

nie mógł spokojnie patrzeć, jak deszcz i śnieg padają na grób jego świętego rebego i niszczą 

go. Postanowił postawić nad nim przynajmniej dach, który chroniłby trochę grób przed 

popadnięciem w ruinę. Bardzo dobrze wiedział, że inni przed nim próbowali już tego, i 

skończyli żywot przed czasem. Jednak nie przestraszył się i postanowił poświęcić własne życie, 

aby uchronić przed zniszczeniem grób świętego mistrza. 

Aby jednak nie ulec żadnemu wypadkowi, jak stało się to udziałem poprzedników, 

wymyślił taki oto plan: przygotuje całą konstrukcję u siebie w domu, a potem przeniesie ją na 

cmentarz i postawi na grobie. 

Zanim stolarz zabrał się do pracy, przez cały tydzień czynił rytualne przygotowania: 

pościł w każdy poniedziałek i czwartek, rytualnie obmywał się każdego ranka, każdego dnia 

odmawiał psalmy i modlił się w nabożnej intencji164. 

Kiedy minęły cztery tygodnie, oczyścił rytualnie wszystkie swoje narzędzia i pewnego 

pięknego poranka poszedł do lasu. Tam własnoręcznie wyciął cztery identyczne drzewka, 

poobcinał gałęzie, wyciosał cztery równe czterokątne słupki i zabrał je do domu. W domu 

przygotował również daszek z desek, a także wszystkie pozostałe części potrzebne do 

wybudowania ohelu, i zdecydował postawić go następnego dnia rano. 

W nocy Beszt przyszedł do niego we śnie i powiedział, aby nie ważył się tego zrobić. 

Ostrzegł go, że jego życie znajdzie się w wielkim niebezpieczeństwie. Stolarz jednak nie 

przeląkł się. Był gotów na poświęcenie, wręcz oddanie życia za honor swego świętego rebe 

Beszta. 

                                                
163 Wj 19,12 (przyp. tłum.). 
164 Zatem podejmował typowe zabiegi oczyszczające (przyp. red.). 
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Stolarz wstał o świcie, umieścił daszek na słupkach, pomalował go i postawił na słońcu, 

aby wysechł. Pomodlił się w nabożnej intencji, poszedł na rynek, najął trzech chłopów i razem 

z nimi zaniósł gotowy ohel na grób Baal Szem Towa. Tam szybko wetknęli zaostrzone słupki 

w miękką ziemię wokół grobu. Kiedy stolarz obtarł pot z twarzy, podniósł głowę i zobaczył, 

jak świeżo pomalowany daszek osłania i chroni grób, przepełniła go wielka radość i poczuł 

błogie ciepło rozchodzące się po wszystkich członkach. Rozpromieniony powoli cofnął się i 

nie spuszczając z oczu grobu Beszta, krok za krokiem oddalił się, aż całkiem wyszedł z 

cmentarza. 

Jak mówi tradycja, kiedy tylko przestąpił próg swojego domu, dopadła go wielka 

niemoc. Wiedział co to oznacza. Umył ręce, założył tachrichim165 i położył się do łóżka. 

Przywołał do siebie żonę i dzieci i szczęśliwy powiedział im, że jego koniec jest bliski. Zabronił 

komukolwiek płakać po nim i lamentować i w wielkiej ekstazie zaczął odmawiać Widuj166. 

Potem odwrócił się twarzą do ściany i jego dusza opuściła ciało. 

Na tym samym cmentarzu, niedaleko grobu Beszta, znajdują się ohele i groby jego 

uczniów, wśród nich również grób wnuka Beszta reb Borecha167 i Herszele z Ostropola, który 

usługiwał rebemu reb Borechowi, a także grób cadyka reb Abrama Jehoszuy Heszela, rabina 

Opatowa168. 

Po drugiej stronie, naprzeciwko grobów chasydów, znajdują się groby międzyborskich 

misnagdów, na przykład gaona Symchy Byka, rabina reb Hirsza Lejba i wielu innych. 

Będący naszym przewodnikiem Welwl, melamed169 z Talmud Tory, pokazał nam 

również groby małżeństwa Mordechaja i Estery, o których opowiada się, że w czasach 

Chmielnickiego, narażając własne życie uratowali miasto. 

b.	  Klojz	  Beszta	  
Klojz, w którym modlił się Beszt, po jego śmierci pozostał w takim samym stanie jak 

za jego życia. Nie wyremontowano go, ani nawet nie pobielono. Tak jak wierzono, że grób 

mistrza jest święty i nie należy go dotykać, podobnie uważano za święte ściany jego klojzu, 

które przez kilkadziesiąt lat nasiąkały modłami i naukami. Do całego klojzu mają zastosowanie 

                                                
165 Biały całun (przyp. tłum.). 
166 Widuj – formuła wyznania grzechów, odmawiana zbiorowo podczas modlitw, a także w obliczu zbliżającej się 
śmierci. Nie zastępuje osobistej prośby o wybaczenie skierowanej do skrzywdzonego (przyp. red.). 
167 Baruch z Międzyboża, żył w latach 1742-1811 (przyp. tłum.). 
168 Abraham Jehoszua Heszel z Opatowa (żył w latach 1765-1825), uczeń Elimelecha z Leżajska i Jechiela 
Miechela ze Złoczowa, rabin w Kolbuszowej, Opatowie, Jassach i Międzybożu (przyp. tłum.). 
169 Melamed (z hebr. „nauczyciel”) – nauczyciel w chederze, który zywkle mieścił się w domu melameda (przyp. 
red.). 
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słowa „niczego nie dodasz i niczego nie ujmiesz”170, nie należy do jego świętości niczego 

dodawać i oczywiście jej zmniejszać. Dlatego wystrzegano się naprawiania klojzu i nawet go 

nie bielono, ani od wewnątrz, ani od środka. 

Opowiadają, że rebe reb Borech, wnuk Beszta, który modlił się w klojzie swojego 

dziadka, zauważył, że sufit zaczyna się kruszyć, a ściany łuszczyć. Na własną 

odpowiedzialność kazał pobielić klojz na zewnątrz i od środka. Przygotowano więc wapno i 

wszystkie konieczne narzędzia, najęto murarzy i następnego dnia zamierzano zabrać się do 

pracy. W nocy Beszt objawił się wnukowi we śnie i ostrzegł go, aby nie ważył się tego uczynić. 

Następnego dnia reb Borech wstrzymał prace. I przez wszystkie te lata klojz pozostał 

niepobielony. 

c.	  Grób	  matki	  Baal	  Szem	  Towa	  
Według tradycji chasydzkiej grób matki Beszta, Sore, znajduje się w Tłustem, małym 

miasteczku niedaleko Kamieńca Podolskiego. Zginęła tam ona w zamieszkach i została 

pochowana na miejscowym cmentarzu razem z innymi licznymi ofiarami. 

Kiedy Beszt objawił się światu jako cadyk, przez szacunek dla niego Żydzi z Tłustego 

postanowili postawić na grobie jego matki piękną macewę. Słynny kamieniarz wykonał 

wyjątkowy nagrobek: dwie iglice po bokach, a po środku menora. 

Opowiadają, że kiedy macewa była już gotowa i chciano ją postawić, nie wiedziano 

dokładnie gdzie znajduje się grób. Spytano Beszta co robić. Poradził on, aby minjan171 Żydów 

obnosił macewę po cmentarzu między grobami i kiedy poczują, że macewa nagle stała się 

cięższa, będą wiedzieli, że tam znajduje się grób jego matki. 

Tak też zrobiono. Kiedy doszli do siódmego grobu w siódmej alejce, macewa zrobiła 

się tak ciężka, że nie mogli zrobić kolejnego kroku. Tam ją postawiono. 

2.	  „Cegła	  przeciw	  zmianie	  wiary”	  i	  „cegła	  przeciw	  uwiedzeniu”	  na	  
grobach	  cadyków	  
 

W prawie każdym ohelu cadyka można znaleźć kwitlech, które chasydzi wręczali mu za 

życia, a po jego śmierci kładli na grobie. 

                                                
170 Pwt 13,1 (przyp. tłum.). 
171 Minjan (hebr., „liczba”, „głosowanie”, „kworum”) – zgromadzenie złożone z dziesięciu mężczyzn lub 
chłopców po bar micwie, czyli powyżej 13. roku życia, niezbędne do odprawienia modłów w synagodze oraz 
przeprowadzenia niektórych ceremonii religijnych (przyp. red.). 
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Wśród chasydów przyjęło się również, że jeśli kogoś spotkało indywidualne 

nieszczęście, jak i w przypadku tragedii dotykających całą społeczność, na przykład 

skierowanego przeciw Żydom fałszywego oskarżenia, krzywdzącego zarządzenia itd., należy 

iść na grób rebego, położyć kwitl w ohelu i modlić się. 

Zazwyczaj kwitlech pisane były po hebrajsku. Odnaleźlismy jednak również znaczną 

liczbę napisanych w jidysz. Papier i format są różnorakie, zdarzają się nawet trójkątne, styl i 

treść natomiast nadzwyczaj interesujące i o wielkim znaczeniu etnograficznym. 

Oto tekst przeciętnego kwitl:  

Kwitl od Mojszego syna Rochl i jego żony Malki córki Estery [z prośbą – przyp. red.] o 

wybawienie ciała i duszy, o pełne uzdrowienie i o zdrowe potomstwo. Pidjon: 1 rubel w 

srebrze. 

Ekspedycja zgromadziła wielką kolekcję różnego rodzaju kwitlech. 

Oprócz kwitlech ekspedycji udało się odnaleźć na grobach słynnych cadyków wypalane 

cegły, na których umieszczano tekst modlitwy i zaklęcia przeciwko różnym nieszczęściom. Na 

podstawie odnalezionych cegieł udało się nam ustalić, że istniały dwa ich rodzaje, które ze 

względu na treść można zaklasyfikować jako „cegła przeciw zmianie wiary” i „cegła przeciw 

uwiedzeniu”. 

„Cegła przeciw zmianie wiary” służyła jako środek stosowany wobec kogoś, kto 

odszedł od żydostwa i zmienił wyznanie, natomiast „cegła przeciw uwiedzeniu” miała 

przeciwdziałać fałszywemu, nieszczęśliwemu uczuciu. Na odnalezionych cegłuach pierwszego 

rodzaju ozdobnym pismem pisano albo ryto następujące słowa: „Jak cegłę wypala się w ogniu, 

niech tak płonie serce (tu umieszczano imię), który odwrócił się od żydostwa, niech jego serce 

wróci do dobrego Boga…”172. 

Jak nam opowiadano przygotowywanie „cegły przeciw zmianie wiary” odbywało się w 

następujący sposób: rodzice, żona, albo po prostu najbliżsi kogoś, kto zszedł na złą drogę, 

własnymi rękami ugniatali glinę, formowali cegłę i zlecali napisanie albo wyrycie powyższego 

tekstu. Potem wypalano cegłę w piecu przez siedem dni i siedem nocy. Następnie wyjmowano 

cegłę z pieca, zanoszono na cmentarz i kładziono na grobie wielkiego cadyka.  

Często pokonywano nawet ogromne odległości, aby na grobie zacnego syna Izraela, 

wielkiego cadyka, położyć taką cegłę, co uważano za „środek zaradczy”. 

Również „cegły przeciw uwiedzeniu” były przygotowywane w ten sam sposób, a 

umieszczano na nich następujące słowa: „Tak jak cegła jest wypalana w ogniu, niech tak płonie 

                                                
172 Typowa formuła zaklinania, pojawiająca się również na amuletach sporządzanych na pergaminie, papierze 
itd. (przyp.red.) 
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serce (tu imię), tak jak cegła jest łamana i dzielona na pół, niech tak złamane i podzielone będą 

na wieczność serca (tu imiona)”. 

Również „cegłę przeciw uwiedzeniu” wypalano w piecu przez siedem dni i nocy. Potem 

przełamywano ją na pół i kładziono na dwóch różnych grobach uczonych. 

Jak wspomniałem udało się nam odnaleźć również cegły z innymi napisami. Trudno 

było jednak je odczytać i stwierdzić, na jaką okoliczność były one używane jako środki i 

remedia. 

Wiele takich cegieł znaleźliśmy na grobie reb Lewiego Icchoka173 z Berdyczowa, ale 

jedynie połówki, drugich części tych cegieł nie udało nam się odnaleźć. 

Pamiętam jak w Międzybożu na grobie Baal Szem Towa znaleźliśmy połówkę „cegły 

przeciw uwiedzeniu”. Pomyśleliśmy wtedy, że skoro na tamtejszym cmentarzu znajduje się 

wiele grobów wielkich cadyków, na grobie innego cadyka musi znajdować się druga połówka 

cegły. Trzy dni szukaliśmy na grobach uczniów Beszta, również na grobie opatowskiego 

rabina174, aż w końcu udało się nam odnaleźć drugą połówkę cegły na grobie reb Borecha, 

wnuka Beszta. 

3.	  Grób	  reb	  Isroela	  Mesa175	  
 

Niedaleko ohelu Baal Szem Towa w Międzybożu znajduje się macewa (z roku 

5625?)176, na której napisane jest: „Tu pochowany jest reb Isroel Mes, który umarł za życia”. 

O macewie tej opowiadają następującą osobliwą historię: Odel, córka Beszta miała jak 

wiadomo troje dzieci: reb Mojsze Chaima Efraima z Sudyłkowa177, reb Borecha z Międzyboża 

oraz córkę Fajgę, matkę reb Nachmana z Bracławia178. Po śmierć reb Isroela Baal Szem Towa 

postanowiono w Międzybożu nie nadawać żadnemu nowonarodzonemu chłopcu imienia Isroel 

ze względu na świętość imienia Beszta. Dziecko, któremu nadano by imię Isroel, miało nie 

przeżyć roku. 

                                                
173 Lewi Icchak z Berdyczowa, zwany Miłosiernym, (urodzony w 1740 roku w Hussakowie, zmarł w 1809 roku 
w Berdyczowie), jeden z najwybitniejszych uczniów Dow Bera z Międzyrzecza, zięć Szneura Zalmana z Ladów. 
W młodości był rabinem w Ryczywole, a od 1771 roku w Pińsku. Jako zwolennik chasydyzmu musiał opuścić to 
stanowisko. Przeniósł się do Żelechowa, a następnie do Berdyczowa (przyp. tłum.). 
174 Abraham Jehoszua Heszel (przyp. tłum.). 
175 Po hebr. met, „martwy” (przyp. tłum.). 
176 1865 rok (przyp. tłum.). 
177 Obecnie Sudyłków w Ukrainie, wieś położona w rejonie szepetowskim obwodu chmielnickiego. W 1870 roku 
40% mieszkańców stanowili Żydzi (przyp. red.). 
178 Nachman ben Symcha z Bracławia, urodzony w 1772 roku w Międzybożu, zmarł w 1811 roku w Humaniu, 
jeden z najważniejszych przywódców chasydzkich swego pokolenia, którego zwolennicy nigdy nie zdecydowali 
się wybrać następcy zmarłego mistrza (przyp. tłum.). 
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Zdarzyło się, że Fajga, córka Odel, ponownie stała się brzemienna, i w tym samym 

czasie urodziła synka. Opowiadają, że Beszt przyszedł we śnie do swojej córki Odel i prosił ją, 

aby nowonarodzonemu nadać imię Isroel. Fajga nie chciała się na to zgodzić, nie miała zamiaru 

narażać życia dziecka. Odel jednak pragnęła spełnić życzenie swojego świętego ojca. W czasie 

ceremonii obrzezania, kiedy chazan zawołał Wa-jikare szemo be-Israel179 Odel pośpieszenie 

wstała i krzyknęła: „Isroel!” Chazan powtórzył imię i w ten sposób wbrew woli matki dziecku 

nadano imię Isroel. 

Trzeciego dnia po obrzezaniu dziecko zmarło. Nieszczęśliwa matka wzięła martwe 

maleństwo, zaniosła do jego babki, położyła je przed nią i ze łzami w oczach powiedziała: 

„Matko! Jesteś winna śmierci mojego dziecka! Weź je więc i zrób z nim co chcesz!”. 

Odel zaniosła dziecko na cmentarz i położyła na grobie swojego ojca, Beszta, mówiąc: 

„Ojcze! Kazałeś mi nazwać dziecko twoim imieniem, a teraz nie żyje. Zabierz więc co twoje!”. 

I roniąc gorzkie łzy poszła do domu. 

Całą noc sypał śnieg. Rano, kiedy grabarz wychodził z domu, usłyszał jak po cmentarzu 

niesie się łkanie dziecka. Podążał za płaczem, aż doszedł do grobu Beszta i tam odnalazł 

kwilące maleństwo. 

W mieście powstało poruszenie. Matka dziecka natychmiast przybiegła i zabrała 

swojego synka, który był cały i zdrowy. 

Z tego powodu chłopca już zawsze nazywano „Isroel Mes”. Żył on i dożył sędziwego 

wieku. Zmarł w wieku stu lat i został pochowany na tym samym cmentarzu, gdzie jego 

pradziadek Beszt, a na jego macewie napisano: „Tu pochowany jest reb Isroel Mes, który umarł 

za życia”180. 

4.	  Ohel	  rebego	  Lewi	  Icchoka	  z	  Berdyczowa181	  i	  grób	  rebego	  Mojsze	  
Jachnesa	  
 

W obszernym murowanym białym ohelu na grobie cadyka Lewiego Icchoka z 

Berdyczowa zawsze zapalano wieczne światełko182. Stary Żyd, który szczycił się być wnukiem 

berdyczowskiego rabina, przebywał tam całymi dniami. Przygotowywał lampki, wypełniał 

                                                
179 Hebr. „Będzie znany pomiędzy Żydami jako...” (przyp. tłum.). 
180 W tradycyjnej kulturze żydowskiej, podobnie jak w wielu innych kulturach, wierzono, że człowiek 
naznaczony śmiercią (np. symbolicznie pochowany za życia, powracający po agonii itd.) będzie żył długo 
(przyp. red.). 
181 Lewi Icchak z Berdyczowa, żył w latach 1740-1810 (przyp. tłum.). 
182 W oryg. hebr. ner tamid (przyp. tłum.). 
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oliwą, wtykał knoty i w międzyczasie odmawiał psalmy i specjalnie ułożone na tę okoliczność 

modlitwy, które przejął od swojego ojca, również parającego się tą samą świętą pracą. 

Przybywano tu z bardzo odległych miejsc, aby dostąpić zaszczytu zapalenia światełka 

na grobie wielkiego cadyka. Wierzono, że pomaga to na wszelkie choroby, a przede wszystkim 

niepłodność. 

W tym samym ohelu spoczywa również rebecyn183, jej trzej synowie i synowe. Nie 

jestem pewien, czy matka cadyka, Sosie-Sore, również jest tam pochowana, ale wydaje mi się, 

że tak. Ohel pełen był kwitlech zostawionych przez chasydów. 

U stóp ohelu rebego Lewiego Icchoka znajduje się grób rebego Mojsze Jachnesa. 

Opowiada się o nim, że kiedy zbliżała się jego bar micwa, ojciec zaprowadził chłopca do Baal 

Szem Towa. Beszt przyjrzał mu się i powiedział: „Jeśli chcesz dożyć długich lat, nie powinieneś 

być sławny”. I rzeczywiście długie lata bardzo starał się pozostać w cieniu. Rebe Mojsze był 

wielkim cadykiem i opowiadają, że do poziomów, do których miał zaszczyt sięgnąć, nie mógł 

dotrzeć nawet taki cadyk jak rebe Lewi Icchok z Berdyczowa. 

O reb Mojsze opowiadano w Berdyczowie, że pewnej nocy siedział do późna i 

studiował. Zastanawiał się nad jakąś trudną kwestią z „Tosafot Jom Tow”184. Kiedy siedział tak 

zamyślony, przyszedł jakiś staruszek, usiadł obok niego i wyjaśnił całą zagadkę. Reb Mojsze 

zdumiał się i zapytał starca jak ma na imię. Ale staruszek udał, że nie słyszy i powiedział: „Jeśli 

chcesz zobaczyć Tosafot Jom Tow, powinieneś skoncentrować swój umysł na Melech Eil, chej 

ha-olamim185. Rebe Lewi Icchok poczuł wtedy, że „Tosafot Jom Tow” znajduje się u rebego 

Mojsze Jachnesa, szybko tam pobiegł. Ale nie spotkał już staruszka. 

Kiedy rebe Mojsze Jachnes zmarł, syn rebego Lewi Icchoka, rebe z Pikowa186, poprosił 

Chewrę Kadiszę, aby został pochowany u stóp jego ojca. W żaden sposób jednak tego nie 

uzasadnił. Reb Zelik, który usługiwał rebemu Lewi Icchokowi, opowiadał później: „Pewnego 

razu rebe Mojsze Jachnes wszedł do rebego Lewiego Icchoka do domu i przebywał tam dłuższy 

czas. Zajrzałem przez szparę i zobaczyłem jak obaj stoją pochyleni i nawzajem trzymają sobie 

ręce na głowach. Rebe Lewi Icchok rzekł: »Pobłogosław mnie Mojżeszu!«. A rebe Mojsze 

odpowiedział: »To ty mnie pobłogosław, bracie Lewi Icchoku!«. Potem słyszałem również jak 

rebe Lewi Icchok, który był dużo młodszy od rebego Mojsze, powiedział: »Mojżeszu, bracie! 

                                                
183 Żona rabina (przyp. red.). 
184 Komentarz do Miszny autorstwa rebego Jom-Tow Lipmana Hellera, który żył w latach 1579-1654 (przyp. 
tłum.). 
185 Końcowe słowa modlitwy porannej Jisztabach (przyp. tłum.). 
186 Pików – obecnie wieś na Ukrainie w obwodzie winnickim. 
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Chcę, abyś po śmierci leżał obok mnie«. Na to rebe Mojsze odpowiedział mu: »Nie, mój drogi 

Lewi Icchoku! Mnie wystarczy, że będę leżał u twoich stóp!«. 

Wtedy dopiero stało się jasne, dlaczego rebe z Pikowa nakazał pochowanie reb Mojsze 

Jachnesa u stóp swojego ojca. 

Opowiadają również, że podczas pogrzebu rebego Lewiego Icchoka z Berdyczowa, rebe 

Mojsze Jachnes szedł za nim aż do samego grobu. Tam pochylił się nad zmarłym i wyszeptał 

mu do ucha werset: „Odlicz sobie siedem tygodni”187. I dokładnie po siedmiu tygodniach rebe 

Mojsze zmarł. 

5.	  Ohel	  na	  grobie	  nistera188	  reb	  Welwla	  z	  Żytomierza189	  
 

W Żytomierzu, w ohelu nistera, reb Welwele z Żytomierza, autora księgi „Or ha-meir”, 

znajduje się również pulpit, przy którym zmarły modlił się i studiował, a pod ścianą stoi ławka, 

na której sypiał. 

W jaki sposób reb Welwele dał się poznać jako cadyk i przybył do Żytomierza można 

się dowiedzieć z takiej oto niezwykłej opowieści. Zanim okazał się cadykiem reb Welwele 

mieszkał w Pilawie190, małym miasteczku położonym spory dystans od Żytomierza. 

Miasteczko słynęło z wielkich jarmarków, które odbywały się tam raz w miesiącu. Reb 

Welwele miał w miasteczku wyszynk i utrzymywał się z chłopów przybywających na jarmarki, 

którzy przy okazji zaglądali do karczmy. Wszystkie pozostałe dni tygodnia spędzał reb 

Welwele na studiowaniu. Nikt nie znał jego ukrytych dróg i czynów. 

Pewnego razu kupiec futer z dalekiego miasta jechał z towarem na jarmark do Pilawy. 

Była jesień, błoto po pas i panowało przenikliwe zimno. By nie spóźnić się na jarmark, kupiec 

musiał jechać całą noc. Kiedy rano przybył do miasta, był przemoknięty i przemarznięty do 

szpiku kości. Zatrzymał się obok karczmy reb Welwla Wohla (tak miał na nazwisko reb 

Welwele), wyprzągł konie, dał im paszy, a sam wszedł do szynku i kazał reb Welwlowi nalać 

sobie mocnej gorzałki. Reb Welwele podał mu pełną szklanicę wódki. Kupiec wziął ją do ręki 

i już miał wypić, bez odmówienia błogosławieństwa, kiedy reb Welwele, nie mogąc się 

powstrzymać, złapał kupca za rękę i powiedział: „Musisz wiedzieć, że twój ojciec, który umarł 

sześć lat temu, był za życia wielkim grzesznikiem. Nie wrócił na drogę bożą nawet w dniu 

                                                
187 Pwt 16,9 (przyp. tłum.). 
188 Ukryty, zachowujący swoją anonimowość; tu oznacza ukrytego cadyka (przyp. tłum.). 
189 Żytomierz – miasto w Ukrainie, stolica rejonu i obwodu żytomierskiego. W 1885 roku Żydzi stanowili około 
40% mieszkańców Żytomierza (przyp. red.). 
190 Istniało kilka miasteczek i osad noszących w jidysz nazwy Pilewe lub Pilew, zarówno na Ukrainie, jak i w 
centralnej Polsce (Pilawa, Pylawa, Puławy itd.). 
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swojej śmierci. Kiedy przybył na tamten świat, na Sądzie Bożym zostało postanowione, że 

zostanie zamieniony w ziarnko zboża. Ziarnko to, z duszą twojego ojca, zasiano w ziemi. Kiedy 

zaczęło gnić, również twój ojciec gnił. Z ziarenka wyrósł kłos. Kiedy wiatr smagał kłos i miotał 

nim na wszystkie strony, twój ojciec cierpiał potworne bóle. Kiedy kłos dojrzał, ścięto go 

ostrym sierpem. Potem kłosy powiązano w snopy, miażdżąc kości twojego ojca. A młócąc 

kłosy kijami, kości twojego ojca gruchotano na kawałki. Na koniec, kiedy ziarna zbóż warzono 

na ogniu, aby wypalić z nich wódkę, kości twojego ojca były gotowane we wrzątku. W tej oto 

szklance, którą trzymasz w ręku, znajduje się dusza twojego ojca, która już od sześciu lat szuka 

zbawienia. Dziś jest rocznica jego śmierci. Czy jako jego syn chcesz wypić wódkę bez 

odmówienia błogosławieństwa i zaprzepaścić zbawienie duszy grzesznego ojca?”. 

Historia ta szybko rozniosła się po całej okolicy. Zaczęto uważać reb Welwla za 

świętego człowieka, a nawet zwracać się do niego z prośbami i dawać mu kwitlech, aby w ich 

imieniu wstawiał się u Boga. Reb Welwele nie mógł się już dłużej ukrywać. 

Pewnego dnia nister reb Lejb Sores, którego według tradycji uważano za zwierzchnika 

wszystkich lamed-wowników191, i który zwykł dwa razy do roku przybywać do nich na 

chmurze, żywić ich i wskazywać kierunek postępowania, przybył do reb Welwla i nakazał mu 

opuścić miasteczko i osiąść w Żytomierzu. 

Reb Welwele Wohl tak właśnie uczynił. W synagodze żytomierskiej, gdzie był 

szamesem, spędził ostatnie lata życia. Reb Welwele zwykł każdego dnia zamiatać dziedziniec 

synagogi, mówiąc przy tym: „Zamiatam i zamiatam, a on powraca”. 

Po śmierci został pochowany na żytomierskim cmentarzu, a na jego grobie postawiono 

murowany ohel. 

 

 

6.	  Grób	  reb	  Lejba	  Baal-‐‑parnose192	  
 

                                                
191 Lamed-wownicy, czyli Trzydziestu Sześciu Sprawiedliwych, zwani też Nistarim, czyli ukryci – grupa 
trzydziestu sześciu mężów sprawiedliwych, których można spotkać w każdym pokoleniu ludzkości; chronią oni 
świat przed zagładą. Zwykle lamed-wownik jest niezamożnym, ciężko pracującym Żydem. Jego zasługi polegają 
nie na uczoności, ale na dobrych uczynkach. Powinien pozostać nierozpoznany, chociaż wybitni przywódcy 
chasydzcy mieli rozpoznawać lamed-wowników i zachowywać tę wiedzę dla siebie (przyp. tłum.). 
192 Człowiek średniozamożny, mający wystarczające środki na utrzymanie rodziny (przyp. tłum.). 
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Na starym cmentarzu w Szarogrodzie193, znajduje się grób słynnego cadyka reb Lejba 

Baal-parnose194. Starcy opowiadają, że cadyk reb Lejb pozostawił swoim dzieciom testament, 

w którym ostrzegał je, aby przez 10 pokoleń po jego śmierci nie ważyły się prosić na jego 

grobie o parnose195, ponieważ nie będzie on mógł wstawić się za nimi u Najwyższego. A oto z 

jakiego powodu: 

Kiedy reb Lejb był jeszcze oseskiem w kołysce, banda grabieżców, jedna z tych, które 

tak często plądrowały wtedy Ukrainę, napadła na Szarogród. Grupie Żydów, wśród których 

znajdowali się rodzice reb Lejba, udało się uciec w pobliskie góry i ukryć się w jaskini. Zanim 

jednak zdołali odetchnąć, zbójcy dowiedzieli się o kryjówce i zaczęli ich ścigać. Zmuszeni w 

pośpiechu opuścić jaskinię i szukać nowego schronienia, w wielkim popłochu i pośród ciemniej 

nocy, rodzice reb Lejba niefrasobliwie zapomnieli o dziecku. Kiedy zdali sobie z tego sprawę, 

było już zbyt późno, aby zawrócić, łupieżcy okrążyli jaskinię. Rodzice płakali, lamentowali i 

odchodzili od zmysłów. Kilka dni później, kiedy szajka rzezimieszków oddaliła się, 

nieszczęśliwi, zrozpaczeni rodzice powrócili do jaskini, aby odnaleźć ciało dziecka i pochować 

je zgodnie z żydowskim obyczajem. Jakże jednak zdumieli się, kiedy wchodząc do jaskini 

odnaleźli swoje dziecko żywe, leżące w kołysce tak, jak je zostawili. W buzi trzymało paluszek, 

i było całe i zdrowe. Jedynie spod oczek do ust ciągnęły się dwie głębokie bruzdy. 

Reb Lejb urósł i wydoroślał. Został słynnym cadykiem i całe życie żył w ubóstwie. 

Przed śmiercią wezwał do siebie wszystkie swoje dzieci i opowiedział im, że tamtego dnia, 

kiedy został sam w jaskini, odżywiał się ssąc swój kciuk – dlatego jest chudszy od innych – i 

pił łzy płynące z oczu – dlatego po jego twarzy ciągną się dwie bruzdy, oraz że cud, który się 

wtedy zdarzył, był wielki, że przejadł on środki na utrzymanie swoje i swoich dzieci oraz 

wnuków aż do dziesiątego pokolenia. 

Żydzi z Szarogrodu potwierdzają, że dzieci i wnukowie reb Lejba do dziesiątego 

pokolenia, gdziekolwiek się znajdowały, zawsze żyły w wielkim ubóstwie. 

7.	  Grób	  rabina	  Libera	  Wielkiego	  w	  Berdyczowie	  
 

Na starym berdyczowskim cmentarzu, który już prawie całkiem popadł w ruinę, 

niektóre macewy leżą roztrzaskane na kawałki, inne stoją nadtłuczone a ich epitafia są 

                                                
193 Szarogród – miasto w Ukrainie, stolica rejonu obwodu winnickiego. W 1939 roku Żydzi stanowili prawie 75% 
ogółu ludności Szarogrodu (przyp. red.). 
194 Podobną historię o reb Lejbie opowiada Ch. A. Krupnik w „Reszumot”, nowa seria, tom 2, s. 106 (przyp. 
autora). 
195 Środki utrzymania, zarobek, mające charakter materialny, ale rozumiane jako jedna z łask niebieskich (przyp. 
tłum.). 
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nieczytelne. Jedynie na jednej macewie, chociaż również już pochylonej na bok i na wpół 

osiadłej w ziemi, można jeszcze odczytać całkiem wyraźny tekst: „Tu spoczywa męczennik 

rebe Eliezer Liber, który umarł od zarazy w roku 5531196”.  

Opowiadają, że w roku 1771 w Berdyczowie wybuchła straszliwa epidemia. Każdego 

dnia umierały setki ludzi. Berdyczowscy rabini i przywódcy kahalni chwytali się wszystkich 

znanych sobie sposobów i środków: zarządzono specjalne modlitwy197, naprawiono ogrodzenie 

wokół cmentarza198, postawiono nawet czarną chupę199, ale nic nie pomagało. 

Kiedy cadyk rebe Liber spostrzegł, że całemu miasteczku grozi zagłada, wezwał do 

siebie dajanów, przełożonych jesziwy i kahału, i w ich obecności zobowiązał się złożyć siebie 

samego w ofierze za całe miasto. 

Tej samej nocy rebe Liber zmarł. Następnego dnia zaraza ustąpiła. 

8.	  Grób	  męczenników	  z	  Pawłowiczów	  
 

Obok wielkiej synagogi w Żytomierzu stoi na wpół zapadnięta w ziemię macewa, 

jednak z wytartych ze starości i zmytych przez deszcz inskrypcji można jeszcze wyraźnie 

odczytać słowa „Męczennicy z Pawłowiczów”. 

Historię o „Męczennikach z Pawłowiczów” usłyszałem w moszaw zkenim200 w 

Żytomierzu. Jeden ze starców zapewniał mnie, że opowieść tę widział zapisaną w starym 

pinkasie kahalnym, który spłonął w wielkim pożarze. Opowiadał on tak: „Pawłowicze – małe 

miasteczko niedaleko Żytomierza, należało w tamtych czasach do księcia mieszkającego w 

majątku położonym po drugiej stronie żytomierskiego mostu. Pewnego dnia doniesiono 

księciu, że miejscowi Żydzi szykują się do buntu i chcą przestać płacić podatki. Książę wydał 

rozkaz zabraniający Żydom gromadzenia się i zagroził, że w przypadku napotkania grupy 

większej niż trzech Żydów, zostaną oni skazani na śmierć. Książę wystawił straże, aby w dzień 

i w nocy pilnowały czy Żydzi nie łamią jego zakazu. Ówczesny rabin w Pawłowiczach, reb 

                                                
196 1771 rok (przyp. red.). 
197 Zarządzone wtedy modlitwy zostały zapisane przez sofera na pergaminie i były przechowywane w aron ha-
kodesz w synagodze rebego Libera. Sięgano po nie w trudnych momentach (przyp. autora). 
198 Jako źródło zarazy (morowego powietrza) postrzegano cmentarz rozumiany jako przestrzeń śmierci. 
Naprawienie ogrodzenia miało pomóc w jego ponownemu odseparowaniu od świata żywych (przyp. red.). 
199 Według starego żydowskiego zwyczaju odprawienie ślubu na cmentarzu jest środkiem zaradczym na epidemie 
i zarazy (przyp. tłum.). 
200 Dom starców, często w praktyce przytułek dla niedołężnych mieszkańców miasteczka, którzy nie mogli liczyć 
na pomoc rodzin (przyp. tłum.). 
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Akiwa, miał w zwyczaju odprawiać sedery201 z minjanem. Kiedy nadszedł pierwszy wieczór 

Pesach, nie bacząc na zakaz księcia, w wielkiej tajemnicy zebrało się w domu rabina jedenastu 

jego najbliższych krewnych, którzy przy blasku księżyca zaczęli wspólnie odprawiać seder. 

Dowiedzieli się o tym strażnicy księcia. Otoczyli dom rabina Akiwy, wraz z krewnymi 

zaprowadzili go przed oblicze księcia i na jego rozkaz wtrącili do więzienia. Kilka dni później 

wydano wyrok, że wszyscy mają zginąć, a śmierć ma być zadana w najbardziej wymyślny 

sposób”. 

Starzec zdjął okulary, otarł wilgotne oczy i kontynuował: „Kilku ze złapanych Żydów 

wsadzono do beczek, w które ze wszystkich stron wbito długie gwoździe, a następnie 

zepchnięto z pobliskiego wzgórza. Żydzi zostali śmiertelnie poranieni. Kilku innych 

przywiązano do końskich ogonów i ciągnięto przez miasto, aż wyzionęli ducha. Jeszcze innych 

nabito na pal i trzymano w górze, aż wydali ostatnie tchnienie. Kilku przywiązano stopy do 

dwóch nachylonych do ziemi drzew, a kiedy puszczono gałęzie drzew – zostali rozdarci na pół. 

Rabina reb Akiwę książę rozkazał poćwiartować, a części ciała powiesić na czterech rogatkach 

prowadzących do Żytomierza, aby wszyscy Żydzi widzieli je i nie ważyli sprzeciwiać się woli 

księcia”. 

Starzec westchnął i opowiadał dalej: „Książę rozkazał zebrać ciała jedenastu zabitych i 

pochować ich w jednym grobie na chrześcijańskim cmentarzu. Następnie przy mogile postawił 

strażnika, aby Żydzi nie wykradli ciał i nie pochowali ich zgodnie z tradycją żydowską. 

Kilka dni później zabity rabin Akiwa objawił się we śnie szamesowi z wielkiej synagogi 

w Żytomierzu i nakazał mu wykopanie zwłok męczenników i przeniesienie ich na cmentarz 

żydowski. Obiecał mu, że będzie miał zaszczyt zostać pochowanym razem z nimi. 

Szames przygotowywał się więc na poświęcenie życia dla tej wielkiej micwy. Przebrał 

się za handlarza wódką i spił strażnika, aż tego zmorzył sen. Wtedy z pomocą kilku innych 

Żydów wykopał ciała jedenastu męczenników i rabina Akiwy, włożył do worków, przywiózł 

wozem do Żytomierza i natychmiast, w środku nocy, pochował obok synagogi, w której był 

szamesem. 

Tej samej nocy szames zmarł i na jego prośbę pochowano go razem z męczennikami z 

Pawłowiczów, a na wspólnym grobie postawiono wspomnianą macewę”. 

W pinkasie, znajdującym się w żytomierskiej synagodze, znalazłem wymienionych 13 

nazwisk męczenników i szamesa. Sama historia nie została tam zapisana. Warto również dodać, 

                                                
201 Seder (hebr., „porządek”, „uporządkowanie”) – uroczysta wieczerza pierwszego, a w diasporze także drugiego 
dnia święta Pesach, której przebieg jest ściśle uregulowany. Upamiętnia ona noc wyjścia Izraelitów z Egiptu oraz 
służy świętowaniu odzyskania wolności (przyp. red.). 
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że jak tylko jeden starzec skończył opowiadać historię o męczennikach, drugi, siedzący obok, 

odezwał się: „To jeszcze nie jest koniec opowieści. Było tak: kilka dni po tym, jak na rogatkach 

miasta powieszono szczątki rabina Akiwy, książę, niech imię jego zostanie wymazane, ze swoją 

bezecną żoną oraz jedyną córką, w niedzielę rano jechali do żytomierskiego kościoła powozem 

zaprzęgniętym w trójkę koni w szpic. Kiedy przejeżdżali przez most, okrutnik książę zobaczył 

szczątki rebego Akiwy, wyrwał bat z rąk woźnicy i zaczął smagać ciało świętego męczennika, 

krzycząc zuchwale: „Gadaj Akiwa!” i śmiał się głośno cha cha cha! Nagle konie spłoszyły się, 

karoca przewróciła się prosto do rzeki i wszyscy utonęli: książę razem z żoną, córką i woźnicą 

oraz końmi”. 

„Nie, nie! – wykrzyknęło nagle kilku starców – woźnicę uratowano!”. 

Żydowskie serce i poczucie sprawiedliwości nie pozwoliły, aby zginął człowiek, który 

nie miał żadnego bezpośredniego związku ze zbrodnią. 

9.	  Chaim	  syn	  Chaji,	  urodzony	  w	  grobie	  matki	  
 

Na starym cmentarzu w Ostrogu znajduje się czterokątna kamienna macewa, na której 

pięknymi literami wyryto: „Tu spoczywa Chaim syn Chaji, urodzony w grobie swojej matki”. 

Pewien staruszek opowiadał nam, że sam widział w starym pinkasie, który lata później 

spłonął w pożarze, zapisaną następującą opowieść o Chaimie synu Chaji. 

W Ostrogu mieszkało młode małżeństwo. On miał na imię Szmul, a ona Chaja. Ona 

była córką bogacza, on zamożnego kupca drzewnego, który zajmował się również spławianiem 

drewna do Niemiec. Para żyła w zgodzie, pokoju i w wielkiej miłości. Chociaż minęło już kilka 

lat od ślubu, nie zostali jeszcze pobłogosławieni dziećmi. 

Ze względu na prowadzone interesy od czasu do czasu Szmul wyruszał ze spławem 

drewna, aby wraz z zamówionym towarem rozliczyć w Niemczech rachunki, a także nawiązać 

kontakty z nowymi kupcami w innych miastach i krajach. Takie podróże trwały zwykle kilka 

miesięcy, a czasami nawet cały rok. 

Pewnego razu będąc w drodze już od kilku tygodni, Szmul zorientował się, że po prostu 

zapomniał i zostawił w domu rachunki, kontrakty, pokwitowania a nawet adresy klientów. Było 

jasne, że bez tych wszystkich papierów i dokumentów jego podróż nie ma sensu. Nie myśląc 

długo, zatrzymał spław w pół drogi, wynajął łódź i zawrócił do domu. Kiedy przybył do 

swojego miasteczka, nie chciał aby dowiedziano się o jego przeoczeniu, bo obawiał się kpin. 

Przebrał się więc za obcego przybysza i w ten sposób ruszył przez miasto. 
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Kiedy dotarł do domu, szczęściu małżonków nie było końca. Szmul przenocował, 

następnego dnia o świcie zabrał konieczne papiery, serdecznie pożegnał się z ukochaną żoną i 

w przebraniu wyruszył w drogę. Nikt w mieście nie wiedział o jego powrocie. Widziano jednak, 

jak jakiś obcy mężczyzna spędził noc w jego domu. Zdarzyło się, że właśnie tej nocy Chaja 

stała się brzemienna. Kiedy po kilku miesiącach było już widać, że jest w odmiennym stanie, 

całe miasto zaczęło plotkować o tym, że nocował u niej obcy człowiek. Padło na nią podejrzenie 

o cudzołóstwo i zaczęto krzywo na nią patrzeć i odsuwać się od niej. 

Chaja czuła złośliwe spojrzenia padające na nią ze wszystkich stron, ale nie mogła na 

nie nic poradzić. Nie było wtedy jeszcze telefonów ani telegrafów, aby mogła przekazać 

mężowi szczęśliwą nowinę, że Bóg pobłogosławił ich potomkiem. Dniem i nocą wypatrywała 

oczy, kiedy wreszcie jej kochany Szmul wróci do domu i zaprzeczy bolesnym podejrzeniom. 

Kobiety z miasteczka, nawet najbliższe sąsiadki Chaji, trzymały się od niej z daleka i 

nie chciały mieć z nią do czynienia. Skrycie szeptano: „nierządnica, cudzołożnica”. Im bardziej 

rósł jej brzuch, tym większe było zmartwienie kahału, aż w końcu cała sprawa trafiła przed bet-

din. Rabin dokładnie zbadał sprawę, zebrał oświadczenia od świadków, którzy przed Bogiem 

zeznali, że na własne oczy widzieli jak obcy mężczyzna spędził noc w domu Szmula. Wtedy 

rabin nakazał szamesowi bet-dinu ogłosić we wszystkich miejscach świętych, że Chaja, z 

powodu swojego wielkiego grzechu cudzołóstwa, zostaje wykluczona ze społeczności i nikomu 

nie wolno się do niej zbliżać. 

Kiedy Chaja musiała już leżeć w łóżku i niedługo miało nastąpić rozwiązanie, żadna 

akuszerka nie chciała pomóc jej w odebraniu dziecka. Odtrącona i wzgardzona umarła w 

wielkim żalu, jeszcze przed porodem. Jako grzesznicę pochowano ją, z dzieckiem w brzuchu, 

pod parkanem cmentarza. Dzień jej pogrzebu był zimny, wiatr dął w oczy gęstym śniegiem. 

Kiedy członkowie Chewra Kadiszy wrócili z pogrzebu, było już po zmroku. Właśnie wtedy 

Szmul wrócił ze swojej dalekiej podróży. Trudno było go rozpoznać, bo z powodu wielkiego 

mrozu był okutany w zimowe ciepłe ubrania, a na głowie miał futrzaną czapę. Napotkał na 

grabarzy i zapytał: „Powiedzcie, kto to umarł?”. Odpowiedzieli mu: „Pochowaliśmy młodą 

kobietę, która zmarła przy porodzie. Ale nie ma co się frasować. To była zła kobieta, która 

zasłużyła sobie na śmierć. Jej mąż wyjechał w interesach, a ona zdradziła go z obcym i miała 

urodzić mu bękarta. Umarła w męczarniach podczas porodu… To ją właśnie pochowaliśmy…”. 

Kiedy tylko Szmul to usłyszał zrobiło mu się ciemno przed oczami. Od razu zrozumiał, 

co się stało, i że sam jest winien śmierci żony. Jak strzała pobiegł do rabina, wybuchnął wielkim 

płaczem i opowiedział wszystko od a do z: „To było moje dziecko, te oszczerstwa były 

bezpodstawne!”. Lamentował i załamywał ręce. Kiedy rabin to usłyszał, zwołał bet-din i 
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natychmiast wysłano grabarzy, aby wykopali zwłoki Chaji i zgodnie z nakazem sądu wyjęli z 

jej wnętrza dziecko. 

Jakże zdumieli się, kiedy po otwarciu grobu u piersi matki zobaczyli żywe dziecko. 

Dopiero wtedy wszyscy przekonali się, że dusza Chaji była święta i czysta, i że kahał wyrządził 

jej ogromną krzywdę. Pochowano ją w zaszczytnym miejscu, zarządzono specjalny post i cała 

społeczność przybyła na jej grób prosić o przebaczenie, a rabin sam przez cały rok odmawiał 

za nią kadysz202. 

Dziecku dano na imię Chaim, po matce. Ojciec miał z niego dużo pociechy, a Chaim 

dożył długich lat. Kiedy zmarł na jego macewie wyryto napis: „Tu spoczywa Chaim, syn Chaji, 

urodzony w grobie swojej matki”. 

10.	  Grób	  młodego	  męczennika,	  który	  został	  pogrzebany	  żywcem	  
 

W Ostrogu do dziś znajduje się wspaniały pałac, w którym przed laty mieszkał dziedzic, 

sprawujący władzę nad całym miastem. 

Niedaleko pałacu stoi macewa, na której z łatwością można odczytać napis: „Tu 

pogrzebany jest młody męczennik, który został pogrzebany żywcem”. 

Opowiadają, że młodzieniec ten odznaczał się niezwykłą urodą, był wysoki i postawny 

jak drzewo cedru, o wielkich jasnych oczach. Jego rodzice mieli w miasteczku dobrze 

prosperujący sklep z przyprawami, słodyczami i różnego rodzaju winami i miodem pitnym, a 

chłopiec często im pomagał. 

Pewnego razu jedyna córka dziedzica przejeżdżała przez Ostróg i zatrzymała się przed 

sklepem, aby załatwić drobne sprawunki. Właśnie wtedy w sklepie był młodzieniec. Kiedy 

tylko młoda dziedziczka zobaczyła chłopca, zachwyciła się jego urodą i nie mogła oderwać od 

niego wzroku. Jego jasna twarz jakby zaczarowała ją, wielka namiętność wypełniła jej młode 

serce i nie pozwoliła jej spocząć nawet po powrocie do pałacu. Całą noc dziedziczka nie mogła 

zmrużyć oka. Świetlista postać młodzieńca majaczyła przed jej oczami, a żądza płonęła w niej 

jak ogień piekielny. Rano natychmiast kazała zaprząc konie do najpiękniejszej karety i wysłała 

swojego zaufanego sługę, aby zaprosił chłopca do jej pałacu. Kareta wróciła jednak pusta. 

Młodzieniec nie przybył. 

                                                
202 Kadysz (aram., „święty”) – jedna z najważniejszych i najczęściej odmawianych modlitw w liturgii żydowskiej, 
wyraża wiarę w jedynego Boga i poddanie się Jego woli. Praktyka odmawiania go za bliskich zmarłych przez 
jedenaście miesięcy po ich zgonie stała się obowiązująca w XV wieku (przyp. red.). 
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Zasmucona kapryśna dziedziczka wymyśliła diabelski plan jak osiągnąć to, czego 

pragnie i sprowadzić do siebie chłopca. Wysłała kilku silnych służących i nakazała im porwać 

młodzieńca z domu czy choćby z ulicy, byle tylko sprowadzili go przed jej oblicze. 

Tak też się stało. Słudzy pochwycili chłopca, przemocą wepchnęli do karocy i 

przywieźli do pałacu. Dziedziczka zamknęła go w jednej z komnat, przychodziła do niego kilka 

razy dziennie, całowała go, obejmowała i namawiała do grzechu. Tak minęło kilka dni. Z 

każdym dniem jej pocałunki były coraz gorętsze i coraz mocniej opanowywała ją żądza. 

Chłopiec jednak był wobec niej zimny jak głaz. Dziedziczka zrozumiała, że po dobroci nic nie 

wskóra. Pewnego razu, w środku nocy, przyszła do niego całkiem naga i oplótłszy go 

ramionami tak długo nie przestawała pieścić go i całować, płonąc namiętnością i ognistą żądzą, 

aż wydała ostatnie tchnienie. Spłonęła we własnym piekielnym ogniu. 

Kiedy dziedzic dowiedział się o wszystkim, w wielkiej rozpaczy rozkazał pogrzebać 

chłopca żywcem w ogrodzie swojego pałacu, niedaleko grobu swojej córki. 

Lata później Żydzi z Ostroga postawili na grobie pochowanego żywcem męczennika 

wspomnianą macewę. 

11.	  Ohel	  „Beer	  hetew”	  i	  jego	  żony	  
 

Na starym cmentarzu w Mohylowie203 znajduje się ohel na grobie męczennika. Przy 

zachodniej ścianie ohelu stoi macewa, na której jest napisane: „Tu pogrzebano świętego, który 

zginął w pożarze, Jeszaję, syna Abrahama, autora księgi „Beer hetew”204 i jego bogobojną żonę 

Rechil, córkę Ribaza205. Oboje zmarli 13 ijar roku 5483 według skróconej rachuby (1723)”. 

Rebe Jeszaja został rabinem w Mohylowie. Opowiadają, że był wielkim gaonem, 

znawcą halachy i mistyki, dniami i nocami oddającym się studiom. Pewnego razu sprawił mu 

trudność pewien werset z Tory. Tygodniami szukał wyjaśnienia zagadki, pisał do wielu rabinów 

i gaonów swojego pokolenia, ale odpowiedzi jakie otrzymywał nie wyjaśniały mu trudnego, 

skomplikowanego zagadnienia. 

Rebe Jeszaja bardzo się zamartwiał i postanowił poradzić się Sar ha-Tora206, aby we 

własnej osobie wyjaśnił mu zawiłość. Aby to osiągnąć, rozpoczął rytualne przygotowania: 

modlił się, odbywał ablucje, umartwiał i pościł w wybrane dni, odsunął się od ludzi, 

                                                
203 Mohylów Podolski – miasto w Ukrainie, stolica rejonu obwodu winnickiego. Dawniej także Mohyłów. W 1881 
roku na niecałe 20 tysięcy mieszkańców miasta 14 tysięcy było pochodzenia żydowskiego (przyp. red.). 
204 „Beer hetew” komentarz do Szulchan Aruch (przyp. tłum.). 
205 W oryg. abrewiatura Riba”z powstała z inicjałów danej osoby (niestety niezidentyfikowanej). Podobną 
abrewiaturę stosuje się wobec rabina Johanana ben Zakkai (przyp. red.). 
206 Hebr. zarządca Tory, imię anioła z Zoharu, Metatron (przyp. tłum.). 



76 
 

koncentrował na pobożnych intencjach i próbował odgadnąć tajemnicę cerufej otijot207. Tak 

mijały dni i tygodnie, aż pewnego pięknego ranka, kiedy oczyszczony modlił się żarliwie i 

rozszyfrowywał święte litery, zobaczył jak z nieba zniża się do niego ognisty anioł. Szybko 

rozpoznał, że nie jest to Sar ha-Tora, ale Sar ha-Esz208. W mgnieniu oka pojął, że z pewnością 

popełnił gdzieś błąd w kombinacji liter. Ogarnął go strach. Zrozumiał, że miastu grozi wielkie 

niebezpieczeństwo, może zostać całkiem strawione przez groźnego anioła, ponieważ 

wiadomym jest, że anioł musi wypełnić swoje posłannictwo. Natychmiast powiedział żonie o 

wielkim niebezpieczeństwie i oboje wyszli naprzeciw zbliżającemu się Sar ha-Esz, padli przed 

nim na twarz i powiedzieli, że ponieważ to oni są winni kłopotów, są gotowi poddać się każdej 

karze i poświęcić życie, aby nikomu nie stała się krzywda. 

Rebe Jeszaja z żoną weszli z powrotem do domu, zamknęli się od środka i zaczęli 

odmawiać Widuj. Dom ze wszystkich czterech stron został otoczony przez ogień i rebe z żoną 

spłonęli na podobieństwo ofiary całopalnej, jako męczennicy dla uświęcenia Imienia, Tory i 

miasta. Oprócz ich domu ogień nie zniszczył niczego. 

Kiedy pożar ustał, zebrano prochy reb Jeszai i jego żony Rechil i pochowano na starym 

cmentarzu, a na grobie postawiono ohel i wspomnianą macewę. 

Jeszcze do niedawna w mohylowskich domach modlitwy wisiały puszki na cedakę z 

napisem: „świece na jorcajt209 dla Beer hetew”, bo jak opowiadają, krótko po tych 

wydarzeniach rebe Jeszaja przyszedł we śnie do kilku zacnych mohylowskich Żydów i 

powiedział im, aby nie zapomnieli każdego roku zapalać światełka w rocznicę jego śmierci. Od 

tamtej pory we wszystkich miejscach świętych postawiono właśnie skarbonki ze wspomnianym 

napisem. Z zebranych pieniędzy kupowano świeczki i pilnowano zapalania ich w każdy jorcajt. 

Podczas, gdy opowiadano nam tę historię, staruszek, który siedział w pobliżu dodał na 

koniec, że pamięta jak kilkadziesiąt lat temu zdarzyło się miastu zapomnieć o zapaleniu świec. 

Tego dnia wybuchł pożar i gdyby nie zorientowano się na czas, całe miasto strawiłby ogień. 

Rabin wysłał szamesa aby zwołał wszystkich do synagogi, a sam zapalił światełko, zaintonował 

El male rachamim210, odmówił kadysz. Wtedy pożar ustąpił. 

 

12.	  Reb	  Herszeniu	  i	  polski	  kościół 

                                                
207 W kabale kombinacja liter, przez którą pragnie się osiągnąć nadnaturalne wpływy (przyp. tłum.). 
208 Hebr. zarządca ognia, anioł ognia (przyp. tłum.). 
209 Rocznica śmierci (przyp. tłum.). 
210 Modlitwa za duszę zmarłego, odmawiana m.in. w rocznicę śmierci (przyp. tłum.). 
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a.	  
W małym miasteczku Czeczelnik211 pokazano nam starą macewę, na której jeszcze 

wyraźnie było widać napis: „Tu spoczywa męczennik Cwi Hirsz, zwany reb Herszeniu”. Grób 

ten pochodzi z roku 5502 (1742) albo 5520 (1760). 

Prawie wszyscy Żydzi z miasteczka znali następującą cudowną historię o reb 

Herszeniu212: książę, do którego należało miasteczko, pewnego razu podczas jednej ze swoich 

częstych wizyt w Czeczelniku postanowił wybudować nowy kościół. Sprowadził kardynała z 

Warszawy i przekazał w jego ręce zwierzchnictwo nad budową nowej świątyni. 

Jako miejsce pod budowę książę z kardynałem wybrali kawałek ziemi, który graniczył 

z zachodnim skrajem starego cmentarza żydowskiego. 

Zanim zaczęto budować, sprowadzono kilku wysoko postawionych duchownych, 

którzy poświęcili ziemię, odprawiając ceremonię religijną z pokrapianiem wodą święconą i 

okadzaniem wonnym kadzidłem. Urządzono również trwającą kilka dni wielką ucztę, na którą 

zjechali się księża z wielu okolicznych miast i wsi. 

Kiedy tylko skończyło się świętowanie zabrano się do pracy. Już pierwszego dnia 

wykopano głęboki i szeroki dół pod fundamenty. Mistrzowie murarscy umieścili we wszystkich 

czterech rogach wielkie kamienie węgielne, a murarze kładli cegły wzdłuż fundamentu. Tak 

przepracowano pierwszy dzień do zachodu słońca. 

Następnego dnia, kiedy robotnicy stawili się do pracy, przy granicy z cmentarzem 

znaleźli porozrzucane wokół kamienie węgielne i cegły z fundamentów. Kiedy kardynał to 

zobaczył, zaraz zrzucił całą winę na Żydów. To Żydzi mieli przyjść w nocy i wszystko 

zniszczyć. Wściekły kardynał zebrał robotników i udał się w ich towarzystwie do księcia. 

Powiedział o wszystkim, żądając ukarania Żydów, których wina wydawała się bezsporna. 

Książę z natury był dobrym człowiekiem. Nigdy wcześniej nie wyrządził Żydom żadnej 

krzywdy i tym razem również nie uwierzył opowieściom kardynała. Uspokoił go, kazał 

powstrzymać gniew i poczekać do następnego ranka. 

Robotnicy znowu z zapałem zabrali się do pracy. Położyli kamienie węgielne i zaczęli 

budować fundament. 

W tym samym czasie książę namyślił się, co robić. Postanowił powołać specjalną straż 

złożoną z kilku krzepkich chłopów i rozkazał im, aby po skończonym dniu pracy w tajemnicy 

poszli na plac budowy i pilnowali go całą noc. 

                                                
211 Czeczelnik – miasto w Ukrainie, stolica rejonu obwodu winnickiego (przyp. red.). 
212 Podobny wariant opowieści w „Reszumot”, tom I, s. 398, Sz. Wigdrman „Kocho szel cadik” (przyp. autora). 
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I rzeczywiście zaraz po zachodzie słońca, kiedy robotnicy odłożyli pracę i poszli do 

domów, nadeszli strażnicy, ukryli się za kupą cegieł i innych materiałów budowlanych i 

trzymali wachtę na całej długości fundamentu od strony cmentarza, aby złapać winnego. 

Na próżno jednak wytężali wzrok w ciemnościach nocy. Nikt się nie pojawił. Jednak 

kiedy tylko nadeszła północ, strażnicy spostrzegli jak fundament od strony zachodniej zaczyna 

się ruszać, ciężki kamień węgielny unosi się ku górze, a czerwone cegły fruną w powietrzu 

jedna za drugą, jak ogniste ptaki. Strażników ogarnął wielki strach i przerażenie. Śmiertelnie 

przestraszeni pobiegli do księcia i opowiedzieli mu, co widzieli na własne oczy. 

Książę, po długim namyśle doszedł do wniosku, że nie inaczej jak tylko pod 

fundamentem graniczącym z cmentarzem żydowskim leżą pogrzebani Żydzi. Nie mogą oni 

znieść ciężaru cegieł i kamieni, dlatego odrzucają go. 

Swoją hipotezę książę przedstawił kardynałowi. Ten wysłuchawszy go, nie przestraszył 

się jednak. Przeciwnie, radził księciu, aby wezwał do siebie rabina i ważniejszych Żydów z 

miasteczka i pod groźbą kary zażądał od nich, aby wpłynęli na duchy swoich zmarłych, aby te 

przestały szkodzić budowie kościoła, bo w przeciwnym razie zostaną surowo ukarani. 

Książę posłuchał rady i następnego dnia rano posłał po rabina oraz starszych kahalnych 

i powiedział do nich tak: „Żydzi! Musicie wiedzieć, że duchy waszych zmarłych nie pozwalają 

na wybudowanie naszego kościoła! Gdybym wcześniej wiedział, że w miejscu tym był 

żydowski cmentarz, nie rozpocząłbym tam budowy świątyni. Nie wiedziałem jednak o tym, a 

teraz jest już za późno. Plac został poświęcony przez naszych duchownych, dlatego o 

zaprzestaniu budowy nie może być już mowy. Po dobroci żądam od was, abyście dla własnego 

dobra wpłynęli na duchy zmarłych, aby spoczęły w grobach i przestały przeszkadzać w naszej 

budowie. Wiem, że możecie tego dokonać!”. 

Słuchając surowej mowy księcia Żydzi skamienieli. Nikt nie był w stanie wypowiedzieć 

słowa. Książę przeszywał ich zimnym wzrokiem i czekał na odpowiedź. W końcu rabin zdobył 

się na odwagę i z należytą pokorą i szacunkiem odpowiedział: „Najjaśniejszy panie! 

Przyrzekamy ci zrobić wszystko, co leży w naszej mocy. Będziemy się modlić dniami i nocami. 

Położymy się na ich grobach, będziemy płakać i lamentować i prosić zmarłych o litość, aby nie 

przeszkadzali w waszej pracy. Nie możemy jednak obiecać, że nas posłuchają. Nie jesteśmy w 

mocy zmusić ich do spełnienia naszej prośby. Zmarli żyją w innym, odrębnym świecie, świecie, 

nad którym my, żywi, nie mamy najmniejszej władzy. Dlatego prosimy jaśnie pana, aby nie 

wyładowywał na nas swojego gniewu, jeśli nasze modlitwy nie odniosą skutku i zmarli będą 

trwać w swoim uporze!”. 



79 
 

Książę nagle wpadł w furię, jego oblicze zapłonęło jakby piekielnym ogniem. Podszedł 

do przestraszonych Żydów i ryknął: „Słuchajcie! Jeśli wasi zmarli znowu zakłócą budowę 

kościoła, ostrzegam was, że rozkażę zniszczyć wszystkie wasze święte budowle. Nie zostawię 

kamienia na kamieniu! Moi robotnicy będą każdego dnia rozpoczynać swoją pracę, a ja 

poczekam miesiąc. Pamiętajcie co powiedziałem! Drogo zapłacicie!”. 

Powiedziawszy to, książę odszedł. 

Ze spuszczonymi głowami i drżącymi kolanami, przepełnieni śmiertelnym strachem, 

Żydzi z rabinem na czele opuścili pałac i wrócili do miasta. 

Zarządzenie księcia błyskawicznie rozeszło się po miasteczku. Żydzi z Czeczelnika, 

kobiety, mężczyźni i dzieci, zebrali się w wielkiej synagodze, aby modlić się i rozważyć, 

jakiego rodzaju środki przedsięwziąć w celu przebłagania i uspokojenia zmarłych. Potem 

wspólnie udali się na cmentarz, modlili się nad grobami, ronili łzy, prosili o przebaczenie i 

zapalali świece. Nic to jednak nie dało. Zmarli byli uparci tak jak wcześniej: co murarze 

postawili w dzień, to duchy niszczyły po północy. 

b.	  
W Czeczelniku mieszkał w tamtych czasach pewien prosty Żyd. Modlił się on jednak z 

wielką żarliwością i uwielbiał odmawiać psalmy. Nazywano go Herszeniu. Herszeniu 

przyjaźnił się z prostymi ludźmi: woźnicami, rzemieślnikami, wioskowymi handlarzami 

obnośnymi. Zwykle handlował czym się dało. Przeważnie widziano go kręcącego się po rynku 

wśród chłopów i dobijającego z nimi targu. Często można było go również spotkać w szynku 

przy szklaneczce. W karczmie Herszeniu był mile widzianym gościem. Szynkarze twierdzili, 

że beczka wódki, z której pił Herszeniu, przynosi powodzenie. 

Nadszedł ostatni dzień wyznaczonego przez księcia terminu. Wszyscy Żydzi zebrali się 

w wielkiej synagodze, modlili i do ostatniej chwili szukali sposobu na przebłaganie zmarłych, 

ale nic nie mogli wskórać. Na twarzach wszystkich malowała się rozpacz. Głośno 

lamentowano. Nagle z tłumu wystąpił Herszeniu. Pomału wszedł na bimę i cicho, w jedynie 

kilku słowach, powiedział, że spróbuje coś zaradzić… I to jeszcze dziś w nocy, po północy. 

Zaraz po majrew213 Herszeniu wziął ze sobą minjan Żydów i poszli na cmentarz. 

Ustawili się przy krawędzi nowo położonego fundamentu i do północy odmawiali psalmy. Po 

północy, kiedy znowu cegły i kamienie zaczęły fruwać w powietrzu, Herszeniu stał w milczeniu 

czekając, aż zmarli odrzucą ostatnią cegłę i zapadnie cisza. Dopiero wtedy nachylił się nad 

dołem, jego twarz rozpromieniała w gęstej ciemności i rozkazującym głosem, odbijającym się 

                                                
213 Modlitwa wieczorna (przyp. tłum.). 
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tysięcznym echem, wykrzyczał następujące słowa: „Słuchajcie, duchy świętych zmarłych! 

Przychodzimy do was jako zaufani posłańcy całej naszej społeczności, aby prosić was o 

przebaczenie i litość. O przebaczenie, ponieważ nasze serca przepełnia ból z powodu 

zakłócenia waszego spoczynku. Obiecujemy wam, że nie potrwa to długo, wkrótce budynek 

zostanie ukończony i już więcej nie będziecie niepokojeni. O litość prosimy was, ponieważ 

musicie wiedzieć, że jeśli dalej będziecie szkodzić budowie i nie pozwolicie na wybudowanie 

chrześcijańskiej świątyni, z waszej winy zniszczone zostaną wszystkie nasze święte miejsca, a 

może nawet zostaniemy wypędzeni z miasta. Dlatego zlitujcie się nad nami, żywymi, i nie 

dopuśćcie, aby nasze bożnice zostały sprofanowane, a cała społeczność zniszczona. Skoro 

ogromny ciężar kamieni i cegieł uciska was i nie możecie go zdzierżyć, prosimy was, na Boga 

i na naszą wspólnotę, opuście to miejsce i znajdźcie wieczny spoczynek na nowym cmentarzu. 

Jeśli jednak będziecie trwać w swoim uporze i nie posłuchacie naszych próśb, ja, Cwi Hirsz 

ben Chaje Sore, ostrzegam was, że jestem w mocy usunąć was stąd siłą i przepędzić nawet na 

koniec świata. Jeszcze raz wyciągamy nasze ręce w modlitwie i prosimy was o litość. Nie 

doprowadzajcie do tego, abyśmy wystąpili przeciw wam siłą. Z dobrą wolą uświęcajcie i 

czyńcie wielkim Imię Boże, dla naszego i dla waszego dobra! Niech imię Pańskie będzie 

błogosławione odtąd i na wieki!214”. 

Kiedy Herszeniu skończył przemawiać, z dołu powstała ognista kolumna, która 

rozsypała się w wiele świetlistych, iskrzących się ogników. Ogniki te jakiś czas kręciły się i 

migotały nad dołem. Nagle wszystkie skierowały się na nowy cmentarz i zniknęły pośród 

grobów. 

Od tamtej nocy nic nie przeszkadzało w budowaniu kościoła. Po dziś dzień w 

sąsiedztwie starego cmentarza znajduje się wybudowany wtedy kościół. 

Kiedy Herszeniu zmarł, z wielką czcią pochowano go na nowym cmentarzu, postawiono 

wspomnianą macewę i wyryto na niej napis: „Tu spoczywa Cwi Hirsz, zwany Herszeniu”. 

Przez wszystkie te lata pielęgnowano grób z wielką dbałością. 

Podobną historię spisaliśmy w Korcu215. Również tam obok starego cmentarza 

żydowskiego postanowiono wybudować kościół. Wszystko co wybudowano w ciągu dnia, w 

nocy zapadało się pod ziemię. Nie pomogło przybycie wysoko postawionych hierarchów 

kościelnych z biskupem na czele, odprawianie procesji z kadzidłami. Stary duchowny, 

prawdopodobnie wróg Żydów, radził, aby kładzenie fundamentu zaczął Żyd. Jeden z Żydów z 

                                                
214 Ps 113,2 (przyp. tłum.). 
215 Korzec – miasto w Ukrainie, siedziba władz rejonu obwodu rówieńskiego. W 1883 roku Żydzi stanowili prawie 
85% mieszkańców miasta (przyp. red.). 
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Korca, handlarz złomem, Mojsze zwany Żelaźnikiem, zgłosił się do położenia pierwszego 

kamienia i to rzeczywiście pomogło. Wybudowano kościół, a Żydzi z Korca nazwali go 

kościołem Mojsze Żelaźnika. 

 

13.	  Grób	  doktora	  reb	  Arona	  Gordy	  w	  Ostrogu	  
 

a.	  
Pośród setek grobów cadyków, gaonów, rabinów i słynnych mędrców na cmentarzu w 

Ostrogu znajduje się również okrągła macewa z następującym epitafium: 

Tu spoczywa bardzo wiekowy starzec, który chadzał służyć mędrcom216, który to służył 

rabinowi 

święte światło, pouczające prawych w świętej gminie Międzyrzecz, pan Aron, syn 

naszego nauczyciela, rabina 

Samsona Doktora Gordy, zmarł 26 dnia drugiego adar 570 według małej rachuby 

czasu217, oby jego dusza została wpleciona w węzeł życia wiecznego. 

 

O rebem Aronie Gordzie miejscowi Żydzi opowiadają następującą historię: pewnego 

razu do magida z Międzyrzecza218 przyszli dwaj bogacze, aby rozstrzygnął ich spór. Jeden był 

misnagdem, a drugi międzyrzeckim chasydem. Magid pogodził ich. Na drugi dzień misnaged 

przyszedł do magida, aby się pożegnać. Wtedy magid powiedział do niego tak: „Musisz 

pamiętać, że choremu pomaga nie tylko lekarstwo przepisane przez doktora, ale również zasługi 

doktora, bo każdemu doktorowi towarzyszy anioł, ale doktorowi cesarskiemu towarzyszy sam 

archanioł Rafael219”. 

Misnaged nie mógł zrozumieć z jakiego powodu magid powiedział mu coś takiego. 

Wzruszył ramionami i pomyślał: „A kogo to obchodzi! Chasydzkiemu rebemu wszystko może 

przyjść do głowy!”. 

Kiedy misnaged wrócił do domu, znowu zajął się swoimi kupieckimi interesami i 

szybko słowa magida wywietrzały mu z pamięci. Zdarzyło się, że kilka lat później misnaged 

                                                
216 Usługiwanie uczonym w Piśmie uważa się za micwę, która ułatwia ignorantom zdobycie udziału w przyszłym 
świecie (przyp. red.). 
217 Prawdopodobnie 1 kwietnia 1810 r. (przyp. red.) 
218 Dow Ber z Międzyrzecza (urodzony 1704 [1710], zmarł w 1772 roku w Annopolu), jeden z najwybitniejszych 
przedstawicieli chasydyzmu i jego czołowy teoretyk, uczeń Baal Szem Towa, mistrz Elimelecha z Leżajska (przyp. 
tłum.). 
219 Imię Rafał oznacza „Bóg uzdrawia” (przyp. tłum.). 
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poważnie zachorował. Najlepsi lekarze nie dawali mu już żadnych nadziei i mówili, że wkrótce 

umrze. Pewnego razu, kiedy choroba cały czas postępowała i misnaged leżał w łóżku zmożony 

wysoką gorączką, nagle przypomniał sobie o słowach magida, że „cesarskiemu doktorowi 

towarzyszy sam archanioł Rafael”. Ostatnim wysiłkiem przywołał do siebie rodzinę i nakazał, 

aby nie żałując pieniędzy, natychmiast wysłano do Petersburga posłańca i wezwano osobistego 

carskiego lekarza, doktora Gordę, słynnego wtedy na całą Rosję. 

Posłaniec wkrótce ruszył w drogę. Po wielu interwencjach okupionych wielkim 

wysiłkiem i znacznymi sumami pieniędzy, udało mu się sprowadzić cesarskiego lekarza. 

Doktor Gorda zbadał bogacza i stwierdził, że nie jest w stanie mu pomóc, jego godziny 

są policzone. Wezwał do siebie żonę i dzieci chorego i wprost powiedział, że jego trud był 

daremny: „Jestem lekarzem żywych, a nie wskrzesicielem umarłych”. Powiedziawszy to zabrał 

swoje narzędzia, pożegnał się z domownikami i ruszył do drzwi. 

Zanim jednak przekroczył próg, po raz ostatni spojrzał na chorego. Jakże zdumiał się, 

kiedy spostrzegł, że jego oczy są szeroko otwarte i patrzą wprost na niego. Zaskoczony 

podszedł do pacjenta, zbadał puls i zdumiał się nagłą poprawą. Szybko wypisał receptę, polecił 

przynieść leki i usiadł obok chorego, nie spuszczając z niego oka, bo widział, że jego stan z 

każdą chwilą się poprawia. Kiedy przyniesiono lekarstwa i chory przyjął pierwszą łyżeczkę, 

słabym głosem poprosił doktora, aby się do niego nachylił i opowiedział mu, jak przed laty 

magid z Międzyrzecza kazał mu zapamiętać, że „cesarskiemu doktorowi towarzyszy sam 

archanioł Rafael”. 

Słowa te bardzo spodobały się doktorowi. Zapisał sobie imię magida i nazwę miasta i 

wrócił do Petersburga. 

Cudowne ozdrowienie i nadzwyczajna proroczość słów magida nie dawały doktorowi 

spokoju. Serce ciągnęło go do Mięrzyrzecza. Stał się melancholijny i nieobecny duchem. 

Opowiadają, że krótko po tych wydarzeniach doktor Gorda opuścił carski dwór, przybył 

do rebego Dow Bera do Międzyrzecza i powiedział do niego: „Rebe! Przybyłem do ciebie, abyś 

uleczył moją suszę. Proszę cię, abyś pozwolił mi leczyć twoje ciało! Pozwól mi zostać tu na 

zawsze!”. Magid zgodził się. 

Wkrótce doktor Gorda porzucił swój żołnierski mundur i szablę, którą nosił u boku, 

wdział tradycyjny chasydzki chałat i został lekarzem na dworze rebego. Swój wolny czas 

spędzał na studiowaniu, modlitwie i dawaniu cedaki220. Pozostał na dworze międzyrzeckiego 

rebego do jego śmierci. 

                                                
220 Doktor Gorda przyszedł raz do magida zdenerwowany, wskazał mu w Misznie na słowa „Tow szebarofim 
legehinom”, „Kto uważa się za najlepszego z lekarzy, idzie do piekła” (Kiduszin 4:14) i powiedział, że rezygnuje 
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Po śmierci magida kahał w Ostrogu zatrudnił go jako lekarza dla całego okręgu. Całymi 

dniami siedział w bet ha-midraszu i studiował, a kiedy potrzebowano wezwać go do chorego, 

każdy wiedział, gdzie go znaleźć. 

Rabinem Ostroga był wtedy reb Oszer z Korca221, autor księgi „Maajan ha-chochma”. 

Doktor Gorda lubił prowadzić z nim dysputy na wszelkie tematy, również dotyczące medycyny. 

Warto podkreślić, że to właśnie doktor krytykował medycynę. Zawsze mówił, że Żydzi w ogóle 

nie powinni mieć lekarzy i lekarstwa również są zbędne. Chory powinien jedynie wierzyć 

całym sercem, że Bóg jest remedium na wszystko i sama wiara wystarczy, aby wyzdrowieć. 

Natomiast reb Oszer, bronił lekarzy i lekarstw. Zwykł mówić: „Jest przecież jasno napisane 

»dołoży starań żeby go wyleczyć«” (Wj 21,19). Wynika stąd mądrość: „Bóg daje lekarzowi 

pozwolenia na uleczanie” (Berachot222, 60), a zatem lekarz wypełnia boską misję, a lekarstwa 

są konieczne, aby uleczyć chorego. 

Pewnego dnia, w środku takiej dysputy, do bet ha-midraszu wpadła zrozpaczona kobieta 

i poprosiła doktora Gordę, aby pospieszył ratować jej męża, ojca siódemki dzieci, który cierpi 

wielkie bóle i opuszczają go już siły. Doktor Gorda jak zwykle nie dał się długo prosić, 

zwłaszcza przez człowieka biednego. Zaraz poszedł za kobietą. Krętymi ubogimi uliczkami 

doszli do położonej poza miastem, popadającej w ruinę drewnianej chaty. Kiedy doktor wszedł 

do środka i zbadał chorego, od razu wiedział, że jego godziny są policzone. Nie miał jednak 

serca powiedzieć prawdy zrozpaczonej nieszczęśliwej żonie, która cały czas łkała i rwała sobie 

włosy z głowy. Dla niepoznaki wypisał receptę i kazał dawać choremu łyżkę lekarstwa co 

godzinę. 

Z ciężkim sercem doktor wrócił do bet ha-midraszu. Beznadziejny stan konającego i 

wstrząsający widok nędzy, jaki ukazał się jego oczom, ani na chwilę nie dawały mu spokoju. 

Nie mógł opanować myśli, aby studiować, a w nocy nie potrafił zasnąć. 

Kiedy tylko zaświtał dzień, szybko wstał, ubrał się, kupił coś do jedzenia: mleko, chleb, 

cukier i herbatę, i ruszył w drogę do ubogiej chatki chorego, z jedną tylko myślą, aby przynieść 

słowo pociechy nieszczęśliwej kobiecie, która z pewnością jest już wdową i pokrzepić 

                                                
z bycia lekarzem. Magid uspokoił go i wyjaśnił, że fragment ten oznacza jedynie lekarza, który nie ufa Bogu, 
ponieważ taki lekarz mówi zwykle do chorego: „Weź lekarstwo, które ci przepisałem, a będziesz zdrowy”. Swoją 
postawą unieważnia błogosławieństwo „Ulecz nas Panie, a będziemy uleczeni”. Wtedy ze Szmone esre zamiast 
18 błogosławieństw zostaje 17, jak wartość liczbowa słowa „tow”. To właśnie oznacza werset „Tow szebarofim” 
– lekarz, który z 18 błogosławieństw Szmone esre czyni tylko 17, idzie do piekła. Jednak lekarz, który mówi do 
chorego „Weź lekarstwo, a Bóg cię uleczy” nie anuluje ósmego błogosławieństwa (Refu’a) i w Szmone esre 
pozostaje ich 18. Taki lekarz uświęca Imię Boże i trafia do Nieba (przyp. autora). 
221 Aszer Cwi ben Dawid – chasydzki przywódca w wołyńskim Korcu, sprawował też urząd magida w Ostrowie 
koło Łomży. Uczeń Dowa Bera z Międzyrzecza. Jego dzieło „Maajan ha-chochma”, czyli „Źródło mądrości”, 
zawiera kabalistyczne komentarze do Tory i innych ksiąg Biblii Hebrajskiej (przyp. tłum.). 
222 Nazwa pierwszego traktatu porządku Zeraim (przyp. tłum.). 
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jedzeniem jej dzieci, które z pewnością są już sierotami. Nie miał bowiem najmniejszej 

wątpliwości, że ich męża i ojca nie ma już wśród żywych. 

Kiedy zbliżył się do domku oczekiwał, że usłyszy płacz i zawodzenie po umarłym. Ku 

jego wielkiemu zdumieniu panowała jednak cisza i spokój. Ostrożnie otworzył drzwi, 

przekroczył próg i zobaczył, że chory leży spokojnie w łóżku. Podszedł bliżej, zbadał mu puls 

i, cud nad cudami, puls był prawie w normie. Stan chorego polepszył się i były nawet nadzieje 

na jego całkowite wyzdrowienie. 

Kiedy żona zobaczyła doktora, całowała jego ręce i nie przestawała dziękować za 

cudowne lekarstwo, które niemalże wskrzesiło jej męża ze zmarłych. 

Stoi doktor Gorda, mruga oczami i gapi się. Każe sobie podać lekarstwo. Kobieta 

przynosi mu garnek z przepalonym dnem i mówi: „Doktorze, oto lekarstwo! Robiłam dokładnie 

tak jak mi nakazaliście. Jak tylko odeszliście, rozpaliłam ogień, zagotowałam wody w tym oto 

garnku, a do środka włożyłam receptę. Co godzinę dawałam mężowi łyżeczkę wywaru. 

Chwalić Boga i was doktorze, choroba wkrótce ustąpiła. Mój mąż otworzył oczy, zaczął 

zdrowieć z godziny na godzinę, i jak widzicie, czuje się teraz jak nowonarodzony. Niech wam 

Bóg zapłaci za wielką pomoc, jakiej nam udzieliliście!”. 

Doktor wziął od kobiety garnek, odstawił na bok, znowu zbadał i opukał chorego i 

zapewnił, że wkrótce będzie całkiem zdrowy. Pożegnał się i z garnkiem w ręku pobiegł do bet 

ha-midraszu. Wyczerpująco opowiedział reb Oszerowi z Korca co się stało, pokazał na garnek 

i powiedział z triumfem: „No i co ty na to? Czy potrzebni są lekarze? Mają jakieś znaczenie?”. 

Doktor Gorda dożył sędziwego wieku, a kiedy umarł został pochowany w Ostrogu 

wśród zacnych mieszkańców miasteczka. Miał jedną córkę, którą nazywano „doktórką 

Chanele”, ponieważ również ona zajmowała się leczeniem, czego nauczyła się od ojca. 

14.	  Dwa	  groby,	  rabina	  i	  szamesa,	  jeden	  obok	  drugiego	  
 

a.	  
Około 300 lat temu w Szarogrodzie żył rabin reb Dowid Cwi Ojerbach223. Był on 

wielkim uczonym, ale również bardzo surowym człowiekiem, który łatwo wpadał w gniew. 

W zwyczaju rabina było każdego dnia wstawać o świcie, odmawiać samemu modlitwy 

do wersetu zaczynającego się od Baruch sze-amar224, potem zasiadać do studiowania i czekać, 

                                                
223 W „Reszumot”, nowa seria, tom 1, s. 137 Ch. A. Krupnik przedstawia inny wariant tej opowieści (przyp. 
autora). 
224 Pierwsze błogosławieństwo z Pesukej de-zimra, grupy modlitw odmawianych codziennie rano (przyp. tłum.). 
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aż szames Mojsze zapuka do jego okna i powie: „Rebe, wszyscy czekają!”. Wtedy reb Dowid 

Cwi przerywał studiowanie i spieszył do bet ha-midraszu, gdzie czekano na niego z 

odmawianiem Baruch szeamar. 

Tak mijały lata. Reb Dowid Cwi z wielką powagą podchodził do wspólnych modłów i 

nigdy nie modlił się sam. 

W szabes Szemot225, zgodnie ze zwyczajem panującym już od pokoleń, parnas 

chodesz226 szykował się do wezwania do czytania Tory swojego syna, który miał właśnie brać 

ślub. Wysłał szamesa Mojsze, aby zaprosił do synagogi wszystkich najzacniejszych Żydów z 

miasta. Szames był bardzo zajęty i zapomniał na czas wezwać rabina. Jak zwykle odczekano 

trochę czasu, a kiedy zobaczono, że rabin nie przychodzi, pomyślano, że być może zachorował 

i, nie czekając dłużej, kontynuowano modły. Przy recytowaniu Barechu227, szames zauważył 

swoje przeoczenie i trzęsąc się ze strachu pobiegł do rebego, jak zwykle zapukał w okno i 

powiedział: „Rebe, wszyscy czekają!”. Rebe znów pospieszył do bet ha-midraszu, a szames 

pobiegł za nim. Kiedy reb Dowid Cwi usłyszał, że jest już recytowane Barechu, strasznie 

rozzłościł się na szamesa, obrzucił go wyzwiskami, a gdy szames chciał się wytłumaczyć, rabin 

wpadł w jeszcze większą wściekłość i uderzył szamesa w twarz. Potem szybko wszedł do 

środka, stanął na swoim miejscu obok aron ha-kodesz, owinął się w tałes i zaczął modlić. Ale 

jego modlitwa, którą zawsze odmawiał w zachwycie i duchowej ekstazie, tym razem była 

zimna i pozbawiona wyrazu. 

b.	  
W owych czasach wzywano zwyczajowo rabina w każdy szabes do trzeciej aliji228. 

Również tym razem rabin został wezwany, jako trzeci z wielkim oddaniem odmawiał 

błogosławieństwa i starał się słuchać i powtarzać każde słowo baal kore229. Czytano właśnie 

parszę Szemot. Nagle rabin bardzo się wystraszył, kiedy usłyszał jak baal kore czyta: „Wyszedł 

znowu nazajutrz, a oto dwaj Hebrajczycy kłócili się ze sobą. I rzekł do winowajcy: »Czemu 

bijesz twego rodaka?«” (Wj 2,13). Zatrwożony rabin powtarzał po baal kore każde słowo 

wersetu i przed oczami nagle przemknęły wszystkie porozrzucane sentencje z Talmudu i 

midrasze nawiązujące do tego wersetu: reb Chanina mówi „Ten kto uderza swojego przyjaciela, 

                                                
225 Szabat, kiedy zaczyna się czytać parszę Szemot (przyp. tłum.). 
226 Przewodniczący kahału. Parnasi zmieniali się co miesiąc, a sprawujący wówczas władzę nosił nazwę parnasa 
miesięcznego. Kierował on gminą, ale pozostali parnasi zobowiązani byli mu pomagać (przyp. tłum.). 
227 Wezwanie do modlitwy, recytowane również podczas szabatowego czytania Tory (przyp. tłum.). 
228 Pierwsze dwie alije są zarezerwowane dla Kohenów i Lewitów. Pozostałe przysługują wszystkim, ale pierwsza 
dostępna, czyli trzecia, jest uważana za wielki zaszczyt (przyp. tłum.). 
229 Baal kojre, baal kore, baal kri’a – określenie osoby odczytującej w synagodze fragment Tory, przypadający na 
dany tydzień (przyp. tłum.). 
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to jakby uderzył Szechinę” (Sanhedryn 58). Szymon ben Lakisz230 mówi: „Ten kto podnosi rękę 

na przyjaciela, nawet gdyby go nie uderzył, zostanie nazwany złoczyńcą” (Midrasz Raba 15) i 

inne podobne. 

Stało się dla niego jasne, że wyrządził wielką krzywdę i że z Niebios dają mu znać, że 

jest grzesznikiem. Jakże będzie teraz mógł spojrzeć szamesowi w oczy? Jak on, grzesznik, 

będzie nadal mógł być rabinem i nauczycielem dla swoich Żydów? Gemara mówi przecież 

wyraźnie: „Jeśli rabin nie jest podobny do anioła, nie należy przyjmować nauk z jego ust” 

(Moed katan231 17). Szybko jednak zreflektował się. Dziś jest szabes, nie wolno się smucić, 

Bóg się rozgniewa. Baal kore skończył parszę, rabin wyrecytował drugie błogosławieństwo, 

zszedł z bimy, zakończył modły, poszedł do domu i podtrzymywał szabatowy nastrój aż do 

hawdole232. 

c.	  
W każdy Mocej szabes233 szames przychodził do rabina z pytaniem kogo wezwać do 

zasiadania w bet-dinie, a komu wyznaczyć inne zadanie. Również tego dnia przyszedł do domu 

rabina. Serce biło mu jak szalone, liczył się z tym, że zostanie surowo ukarany za pomyłkę, 

która spowodowała spóźnienie na modły. Jednak gdy tylko rabin go zobaczył, zawołał szamesa 

do siebie i ze łzami w oczach zaczął prosić o wybaczenie za to, że podniósł na niego rękę. Jakże 

będzie mógł pokazać się przed całą wspólnotą, jeśli nie wybaczy mu jego postępku – mówił. 

Im bardziej jednak rabin prosił, tym bardziej zakłopotany czuł się szames. W żaden 

sposób nie mógł pojąć jak to możliwe, że tak surowy uczony, przed którym drży całe miasto, 

ze łzami w oczach prosi o wybaczenie prostego szamesa. Przeciwnie. To on jest tu winny, a nie 

rabin! 

Szames rozpłakał się i zaczął prosić rabina o litość nad nim i jego rodziną, aby nie 

zwalniał go z jego służby. Jest gotów wziąć na siebie każdą karę, byle tylko nie stracić źródła 

utrzymania. 

„Rebe! Nie chciałem uczynić nic złego! To wszystko z wielkiej nieuwagi, miej litość!”. 

Zalewał się gorącymi łzami i pochlipywał głośno jak dziecko. 

Tak stali jeden naprzeciwko drugiego ponad godzinę. Rabin prosił o przebaczenie 

szamesa, a szames rabina. W żaden sposób nie udawało się rabinowi wydobyć z szamesa słów 

przebaczenia. 

                                                
230 Szymon ben Lakisz (Resz Lakisz), żyjący w III w. n.e. amoraita (przyp. tłum.). 
231 Moed katan – jedenasty traktat drugiego porządku Miszny (przyp. tłum.). 
232 Ceremonia oddzielenia szabatu od dnia powszedniego (przyp. tłum.). 
233 Wieczór poszabatowy (przyp. tłum.). 
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Następnego dnia, w niedzielę, cały Szarogród szukał starego rabina, ale nigdzie nie 

można było go znaleźć. Szukano już w bet ha-midraszu, w mykwie, na cmentarzu, w Bikur 

Cholim234, w przytułku dla biedoty i w innych miejscach, ale nigdzie go nie było. 

Zrozumiano, że rabin nie zniknął bez przyczyny. Być może miał jakieś strapienie i 

szukając wybawienia udał się na pokutną poniewierkę. Wszyscy żałowali, że ich nauczyciel ich 

opuścił i mieli nadzieję, że niedługo Najwyższy zlituje się nad osieroconą wspólnotą i 

przywróci jej rabina. 

d.	  
Rabin Dowid Cwi rzeczywiście wyruszył na wędrówkę. Tam gdzie spędzał dzień, nie 

zostawał na noc, a tam gdzie nocował, nie spędzał dnia. Wędrował z miasta do miasta i ze wsi 

do wsi. Niedługo jego siwa głowa i piękna broda zapełniły się kołtunami, szlachetną 

wychudzoną twarz zryły zmarszczki, a z ubrań pozostały strzępy. Jednak wszędzie 

rozpoznawano w nim mędrca i przyjmowano z wielkim szacunkiem. 

Tak minęły trzy lata. 

Po trzech latach rabin powiedział do siebie: wędruję już od trzech lat i nie zdarzyło się 

nic, co mógłbym uznać za pokutę. Może wolą Boga jest zatem abym odpokutował za swój 

grzech w miejscu jego popełnienia, jak jest napisane „W miejscu sądu – niegodziwość” (Koh 

3,16). Wrócę więc do domu i tam poczekam na karę. Ten, kto otwiera drzwi przed pukającym 

ze skruchą, zobaczy mój ból i nie opuści mnie w czasie mojej niedoli. 

Erew szabes Szemot, przed błogosławieniem świateł, rabin wrócił do Szarogordu. 

Wszedł do bet ha-midraszu, w którym modlił się przed laty, położył swój tłumoczek w 

przedsionku, spokojnie stanął w kącie i przystąpił do modłów, pełen nadziei, że dni jego 

cierpienia nie potrwają długo. 

Po Kaboles szabes235 szames, jak było w zwyczaju w tamtych czasach, ustawił 

przybyszów z innych miasteczek pośród modlących się miejscowych, zacniejszych biedaków 

wśród zacniejszych gospodarzy, a prostych wśród prostych. Szames podszedł do rabina i 

powiedział: „Dzisiejszą ucztę zjecie u parnasa. Oto tam idzie, idźcie za nim”. 

Reb Dowid Cwi poszedł za parnasem, który wszedł do domu, powiedział gut szabes, i 

po powitaniu jak zwykle, odprawił kidusz i zaśpiewał zmirot236. Między jednym daniem a 

drugim rozmawiano o Torze. Parnas zauważył, że jego gość jest uczonym człowiekiem. Po 

                                                
234 Biker Chojlim, Bikur Cholim (hebr., „odwiedzanie chorych”) – bractwo, którego członkowie odwiedzali 
chorych i troszczyli się o ich potrzeby. Tu być może przybytek utrzymywany na potrzeby bractwa (przyp. red.). 
235 Dosł. powitanie szabatu, nabożeństwo rozpoczynające szabat (przyp. tłum.). 
236 Pieśni śpiewane przy szabatowym stole (przyp. tłum.). 
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kolacji powiedział do niego: „Jakże macie w taką zimną noc szukać hachnasat orchim237 na 

nocleg? Stąd to kawał drogi. Przenocujcie u mnie, a jak Bóg da, jutro rano pójdziemy razem 

modlić się do bet ha-midraszu. Pozostałe dwie kolacje szabatowe również zjecie u mnie”. 

Posłano mu w jadalni i reb Dowid Cwi zmęczony położył się spać. 

e.	  
W Szarogrodzie tradycją było, że szabes Szemot był szabesem radosnym, zwłaszcza 

czasem urządzania ślubów. Również w ten szabes szames przyszedł rano do żony parnaesa, 

aby zaprosić ją i jej młodą synową, która wyszła za jej syna trzy lata wcześniej (z powodu 

tamtego ślubu z rabinem stało się to, co się stało), na ślub jednego z najzacniejszych Żydów z 

miasteczka. Szames radził nie ociągać się, bo będą na nie czekać z wprowadzeniem panny 

młodej do synagogi. Szybko wypito szabatową herbatę i zaczęto przebierać się w świąteczne 

ubrania. Kiedy młoda synowa zakładała biżuterię, zorientowała się, że brakuje sznura pereł, 

prezentu od teścia. Dokładnie pamiętała, jak wieczorem odłożyła perły pod obrus obok 

srebrnego świecznika, a teraz ich nie ma. 

Zaczęto szeptać, że może ukradła je służąca. Żona parnasa powiedziała jednak: „Nie! 

To niemożliwe. Od dwudziestu lat tu pracuje, wychowała moje dzieci. Ufamy jej. Nie, ona tego 

nie zrobiła. Ona by nas nie okradła”. „Może woźnica?” – zapytano. „Nie! Przecież dziś szabes, 

w szabes nie przychodzi!” – odpowiedział parnas. „Może stary stróż, który przyszedł napalić 

w piecu”. „To również niemożliwe – stwierdził parnas – to mój najdroższy sługa już od lat, 

mogę za niego ręczyć”. Krótko mówiąc, wielkie zamieszanie. Synowa płacze, teściowa ją 

pociesza. Służba szuka we wszystkich zakamarkach. Parnas uspokaja wszystkich i mówi do 

synowej, że kupi jej nowe perły i prosi: „Przestań płakać i smucić się. Dziś szabes, nie wolno 

się smucić. A tym bardziej nie wolno oskarżać niewinnych ludzi”. 

A reb Dowid Cwi siedzi sobie w kąciku i odmawia psalmy. Tymczasem jeden ze 

służących podszedł do reb Dowida i zapytał: „Może wy wiecie, gdzie podziały się perły? Może 

zauważyliście, kto tu był wcześnie rano? Przecież cały czas nigdzie nie wychodziliście i 

byliście tu sami?”. 

Reb Dowid Cwi odpowiedział ze smutkiem i złamanym sercem, że nie widział pereł. 

To prawda, że nie ruszał się z miejsca, ale nie widział żeby ktoś je zabrał. Służący zaczęli 

szeptać: „Może to właśnie on…”. 

                                                
237 Gościna, micwa przyjęcia do domu gościa, zwłaszcza w szabat albo święto. Również organizacja dobroczynna, 
pomagająca podróżnym i biedakom (przyp. tłum.). 
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W środku tego zamieszania pojawił się nagle szames i zaczął krzyczeć: „Pośpieszcie 

się! Panna młoda i wszystkie kobiety czekają na was z wprowadzeniem narzeczonej do 

synagogi. Wszyscy czekają z modlitwami. Szybciej że, zmiłujcie się, chodźcie szybko!”. 

Kiedy powiedziano mu, że sznur pereł przepadł, rozzłościł się i krzyknął „No i co! 

Będzie dobrze i bez pereł. Synową parnasa przyjmą z wielkim szacunkiem również bez sznura 

pereł. Chodźcie! Wszyscy czekają!”. 

Tymczasem usłyszał poszeptywania służby o starym biedaku i rzucane na niego 

podejrzenie. Wtrącił się i powiedział: „Ciśnie się na myśl, że to jego sprawka. Bo kto mógł to 

zrobić, jeśli nie on? Pozwólcie mi porozmawiać z tym prostaczkiem. Znam ich. Tacy jak on 

potrafią sprawiać wrażenie Bogu ducha winnego!”. I szames Mojsze energicznie podszedł do 

reb Dowida Cwi, złapał go za brodę i powiedział ze złością: „Żydzie, znam cię i wszystkie 

twoje złodziejskie sztuczki. Lepiej mnie posłuchaj i oddaj sznur pereł po dobroci i to zaraz, bo 

jak nie, potraktuję cię jak należy!”. 

I zanim reb Dowid Cwi zdołał wypowiedzieć słowo, szames podniósł rękę i wymierzył 

mu policzek i już szykował się do drugiego. W tym momencie reb Dowid wstał, złapał szamesa 

za rękę i krzyknął: „Stój, szamesie Mojsze! Więcej niż jeden policzek mi się nie należy!”. 

Wszyscy zamarli. Z przerażeniem patrzyli na gościa. Reb Dowid Cwi patrzył na 

zgromadzonych szeroko otwartymi jasnymi oczyma. Twarz jego lśniła świętością. Trzymając 

szamesa za rękę i powiedział surowo: „Mojsze! Musisz wiedzieć, że Dowid Cwi, rabin z 

Szarogrodu, żyje! Nadal jestem szarogrodzkim rabinem, dlatego jako rabin nakazuję ci, 

natychmiast oddać sznur pereł, który ukradłeś dziś rano, kiedy przyszedłeś zaprosić kobiety na 

wprowadzenie narzeczonej!”. 

Szames Mojsze stał jak rażony piorunem. Zaraz wybuchł wielkim płaczem. Przyznał, 

że kiedy przyszedł rano i nikogo nie było w jadalni, a sznur pereł wystawał spod obrusa, myślał, 

że gość śpi, i nie potrafiąc oprzeć się pokusie zabrał perły. Nie przestawał płakać i ronić łez. 

Rabin objął go i uspokajał: „Nie wolno zakłócać szabesu”. Kazał wszystkim pośpieszyć się, 

aby nie wstrzymywać modłów. On sam w swoim podartym ubraniu wszedł do bet ha-midraszu 

i zajął honorowe miejsce, które przez trzy lata stało puste. Znowu wezwano go jako trzeciego 

do czytania Tory i całe miasto radowało się z jego powrotu. 

f.	  
Następnego dnia reb Dowid Cwi wezwał do siebie parnasów i najważniejszych 

przywódców kahalnych, opowiedział im dlaczego wyruszył na pokutną wędrówkę i co działo 
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się z nim w ciągu tych trzech lat. Postanowił nie pozbawiać szamesa Mojsze stanowiska, a 

także prosił, aby nie karać go za kradzież. 

Reb Dowid Cwi z powodu wszystkich tych wydarzeń nie chciał już więcej być rabinem. 

Przekazał swoje stanowisko zięciowi. Nie mieszał się w sprawy kahału, oddał się wyłącznie 

Torze. Miał szczęście dożyć sędziwego wieku, a jego sługą przez wszystkie te lata był właśnie 

szames Mojsze. 

Kiedy poczuł, że zbliża się jego koniec, wezwał do siebie przełożonych kahału i 

zapowiedział, że jego pogrzebem ma się zająć szames Mojsze, a po śmierci szamesa ma on 

spocząć niedaleko niego samego. 

Dlatego te dwa groby tulą się do siebie. Macewy są już na wpół zapadnięte w ziemię. 

Napisy na nich obdrapane i niewyraźne przez deszcz padający na nie od tylu już lat. Ale 

opowieść o rabinie i jego szamesie jest nadal żywa w pamięci starych mieszkańców 

Szarogrodu, od których ją usłyszałem. 

15.	  Ohel	  na	  grobach	  Mochijacha	  z	  Połonnego,	  „Toldot	  Jaakow	  Josef”	  i	  
bogacza-‐‑filantropa	  
 

W Połonnem238 na starym cmentarzu nad grobami dwóch wielkich postaci chasydyzmu 

rebego Jehudy Lejba „Mochijacha” i rebego Jankewa Josefa, autora słynnej księgi „Toldot 

Jaakow Josef” (obaj byli uczniami Beszta), stoi jeden ohel, o którym miejscowi Żydzi 

opowiadają następującą cudowną historię: w czasach reb Jehudy Lejba w Połonnem żył zacny 

mąż, bogacz, który rozdawał dużo jałmużny. Kiedy był już starcem zaczął myśleć o grobie dla 

siebie. 

Pewnego razu, w miesiącu elul239, przyszedłszy na groby swoich przodków, zauważył 

na starym cmentarzu mogiły męczenników, którzy zginęli w pogromach Chmielnickiego, w 

latach 5408-5409. Obudziło się w nim pragnienie, aby zostać pochowanym obok nich. Poszedł 

do Chewra Kediszy z gorącą prośbą, aby wydzielono mu miejsce na grób obok męczenników 

z Połonnego. W odpowiedzi usłyszał, że cmentarz od wielu lat pozostaje zamknięty i nie ma 

tam już miejsca. Bogacz nie dawał za wygraną i stwierdził, że jeśli znajdą mu przestrzeń na 

grób, zobowiąże się do wybudowania wokół cmentarza nowego ogrodzenia i do tego przekaże 

znaczną sumę na rzecz kahału. Szukano więc i znaleziono mały, ale wystarczający kawałek 

ziemi. Oddano mu go i zapisano, że po śmierci ma tam zostać pochowany. 

                                                
238 Połonne – miasto w Ukrainie, stolica rejonu obwodu chmielnickiego (przyp. red.). 
239 Elul – dwunasty miesiąc kalendarza żydowskiego, ostatni przed Rosz ha-Szana (przyp. red.). 
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Radości bogacza nie było końca. Każdego dnia szedł na cmentarz, odmawiał 

osiemnaście240 psalmów i dawał tyle jałmużny, ile wersetów w tych psalmach się znajdowało. 

W każdy erew Rosz Chodesz241 okładał wyznaczony na grób kawałek ziemi monetami i 

rozdzielał je wśród ubogich. 

Opowiadają w Połonnem, że kiedy reb Jehuda Lejb poczuł, że zbliża się jego koniec, 

przyszedł do bogacza i powiedział do niego tak: „Widzę, że wasze miejsce na grób lśni 

świętością. Proszę abyście odstąpili dla mnie ten grób, a obiecuję, że kiedy przyjdzie wasz czas, 

zrobię dla was miejsce”. Bogacz zgodził się. W roku 5530 (1770), kiedy rebe Jehuda Lejb 

zmarł, pochowano go w grobie należącym do bogacza. 

A oto tekst wypisany na macewie:  

Tu spoczywa / święty mąż / sprawiedliwy i prawy, nauczający / sprawiedliwości swój 

lud, mianowicie / wielki i wspaniały rabin / żyjący zgodnie z Torą i nauczaniem rabinów / 

wspaniały i wyjątkowy / znawca Tory i chasydyzmu, / nauczyciel, rabin i kaznodzieja, / nasz 

nauczyciel pan rabin Jehuda Lejb / syn rabina, pana rabina Jechiela Michela / umarł 21 dnia 

tewet/ w roku 530 według małej rachuby czasu242. 

 

Najbliższym przyjacielem rebego Jehudy Lejba był rebe Jankew Josef. Po dwunastu 

latach od śmierci reb Jehudy, kiedy przyszedł czas, aby Jankew Josef pożegnał się z tym 

światem, również on przybył do bogacza i powiedział do niego: „Błogosławionej pamięci reb 

Jehuda Lejb i ja byliśmy przyjaciółmi, spędziliśmy razem całe życie. Chciałbym po śmierci 

spocząć obok mojego przyjaciela. Dlatego proszę was, abyście byli tak dobrzy i pozwolili mi 

spocząć obok niego. Tak jak mój przyjaciel, obiecuję wam, że kiedy przyjdzie wasz czas, 

zrobimy dla was miejsce między nami”. 

Również tym razem bogacz zgodził się i w roku 5542 (1782), kiedy rebe Jankew Josef 

zmarł, został pochowany obok swojego przyjaciela, na miejscu bogacza. 

Oto napis na jego macewie: 

Tu spoczywa / mąż wiecznie żywy, wielce utalentowany i pobożny / oraz skromny mąż 

Boży / świętym będzie nazwany243 / rabin naszej gminy, mędrzec, pan / pan nasz i nauczyciel 

Jankew Josef syn naszego nauczyciela Cwiego Kaca (prawego kohena), autor księgi „Toldot 

Jaakow Josef” / oraz księgi „Porat Josef”… 

                                                
240 Liczba osiemnaście zapisywana jest z pomocą liter hebrajskich, składających się jednocześnie na wyraz chaj 
(żywy). Motyw ten często pojawia się w różnego rodzaju wotach, pidjonach, amuletach itd. (przyp.red.).  
241 Wigilia pierwszego dnia nowego miesiąca księżycowego (przyp. red.). 
242 Zapewne 18 stycznia 1770 r. (przyp. red.)  
243 Iz 4:3 (przyp. tłum.). 
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Macewa stoi na wpół zapadnięta w ziemię, nie można już odczytać całej treści 

epitafium, ale nad grobami wybudowano wspólny ohel. 

Żydzi z Połonnego opowiadają, że kiedy bogacz zmarł, Chewra Kedisza zgodnie z 

obietnicą pochowała go na starym cmentarzu w ohelu obu cadyków. Zobaczyli wtedy, jak oba 

groby rozsunęły się, a między nimi znajdowało się miejsce na grób bogacza. Zaraz po pogrzebie 

oba groby z powrotem się zsunęły. 

 

*** 

 

Na starym cmentarzu w Połonnem znajduje się ogromny kamień. Opowiadają, że to na 

nim mordercy Chmielnickiego ostrzyli swoje miecze i noże, zanim zaczęli krwawą rzeź Żydów 

z Połonnego. 

16.	  Grób	  nowożeńców	  
 

W wielu podolskich i wołyńskich miasteczkach obok synagog znajdują się ogrodzone 

pagórki, nazywane „grobami nowożeńców”. Wszędzie słyszeliśmy o nich podobne historie: w 

latach 5408-5409 (1648-1649), kiedy Chmielnicki ze swoją bandą siepaczy maszerował przez 

Podole i Wołyń i mordował całe żydowskie gminy, wśród ofiar znajdował się młoda para 

zamordowana na dziedzińcu synagogi w czasie ceremonii zaślubin, wraz ze wszystkimi gośćmi 

weselnymi, rodziną i kumami. Pochowano ich tam, gdzie zostali zabici, blisko domu modlitwy. 

Został wtedy wprowadzony zwyczaj, że młoda para zanim zostanie poprowadzona pod 

chupę244, razem z rodziną siedem razy okrąża anonimowy grób. Potem klezmerzy grają na 

wesołą nutę a para młoda i wszyscy goście tańczą wokół pagórka, aby rozweselić zamordowaną 

parę. 

Obok wielkiej synagogi w Niemirowie znajduje się grób nowożeńców, na którym stoi 

macewa. Tamtejsi Żydzi opowiadają o takim oto zdarzeniu z roku 5408 (1648)245. 

Jeden z najszacowniejszych członków kahału niemirowskiego dzień przed 

poprowadzeniem swojej córki pod chupę urządził ucztę dla biedaków. Kiedy ubodzy bawili się 

i składali życzenia, Kozacy jak dzikie bestie napadli na Niemirów. Zajęli miasto i zaczęli je 

                                                
244 Chupa – baldachim (u Żydów aszkenazyjskich bogato haftowana tkanina, rozpięta na czterech drążkach), 
symbolizujący dom pana młodego. Podczas ceremonii ślubnej stają pod nim nowożeńcy (przyp. red.). 
245 Historia przytoczona również w książce Chaima Gurlanda „LeKorot haGzerot baIsrael”, część 5 (przyp. 
autora). 
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okrutnie plądrować. Pan młody rzucił się, aby ratować narzeczoną i obojgu udało się uciec 

wąską uliczką do wielkiej synagogi. W synagodze zebrało się już wielu niemirowskich Żydów, 

ponieważ została ona wybudowana jako twierdza i otoczona grubym murem. Nieszczęście nie 

ominęło jednak nawet bożnicy. Kozacy otoczyli ją ze wszystkich stron, szturmowali ściany i 

wdarli się do środka. Para młodych wydostała się stamtąd i uciekła w stronę pobliskiej rzeki. 

Tam znaleźli łódkę rybaka, wsiedli do niej i bez wioseł odbili od brzegu. Mordercy jednak 

dostrzegli ich, rzucali za nimi kamieniami, a kilku wskoczyło do wody i popłynęło, żeby złapać 

ich żywych. Kiedy panna młoda zobaczyła, że zaraz ich dogonią, powiedziała do narzeczonego: 

„Widzisz, że niedługo wpadniemy w ręce morderców. Gdybym była pewna, że ze względu na 

mnie darują ci życie, poddałabym się, aby ratować nas oboje. Bardzo się jednak boję, że ciebie 

zabiją, a mnie pozwolą żyć, aby się nade mną znęcać tak, jak zawsze zanęcają się nad naszymi 

kobietami, jeśli tylko im się spodobają. Dlatego milsza jest mi śmierć razem z tobą, niż życie 

w hańbie bez ciebie. Jeśli twoja miłość jest silna, nie odmówisz mi. Uświęćmy teraz razem Imię 

Boże. Wolę żeby moje nieskalane ciało pochłonęła woda, niż miałoby wpaść w ich nieczyste 

ręce”. 

Pan młody objął narzeczoną i oboje wskoczyli w odmęty wody.  

Na trzeci dzień po tym jak Kozacy opuścili miasto, nieliczni pozostali przy życiu Żydzi 

odnaleźli wyrzucone na brzeg ciała nowożeńców. Pochowano ich obok synagogi, a na grobie 

zrobiono wzgórek. 

W pierwszą rocznicę śmierci postawiono macewę z takim oto napisem: 

Zakochane dzieciątka, niemowlęta, kobiety jako i mężczyźni 

Drodzy narzeczeni, pobożne duszyczki. 

Za życia nie brakowało im niczego, 

Oni również mieli zostać poprowadzeni pod strojną chupę. 

Po ich śmierci odmęty rzeki nie chciały zatrzymać  

Ofiary nie zarżniętej, ale utopionej. 

Rozdzielone zostały jedynie ciała, dusze złączone są na zawsze. 

19 siwan 5408 według małej rachuby. 

 

 

17.	  Pagórek	  klątw	  
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Warto opowiedzieć o jeszcze jednym wzniesieniu w Niemirowie, które nazywają 

„pagórkiem klątw”. Również ono zostało ogrodzone, a znajduje się na samym środku 

niemirowskiego rynku. Oto, co o nim opowiadają: w Niemirowie mieszkał rabin, którego cała 

okolica nazywała rebe Jankew Josef „Mochijach”246. Nie był on w stanie tolerować krzywdy i 

nikomu nie żałował krytyki. Dlatego miał wielu przeciwników, którzy poczuli się dotknięci 

jego strofowaniem. 

Pewnego razu, w erew szabes, jego przeciwnicy złapali go, posadzili na wóz z gnojem 

i wywieźli daleko za miasto. Nie mając innego wyboru był zmuszony świętować szabes na 

wolnym powietrzu. W niedzielę jednak wrócił do miasta, i stanął na środku rynku pośród 

wozów chrześcijan przybyłych z żonami i dziećmi z pobliskich wsi na jarmark. Rebe Jankew 

Josef, stojąc tak na wzgórku na środku rynku gromkim głosem rzucał klątwy, aby dobrobyt nie 

zawitał więcej do Niemirowa, a cały rynek obrósł trawą. 

Chłopi na rynku bardzo się przestraszyli przekleństw rabina, i szybko się rozjechali. 

Wieść o „świętym rabinie”, który na środku rynku miotał przekleństwami, szybko rozeszła się 

po wsiach całej okolicy. Chłopi przestali przyjeżdżać na jarmark do Niemirowa i niedługo 

rynek zarósł trawą. 

Miejsce na rynku, gdzie według opowieści rebe stał i rzucał klątwy, ogrodzono 

żelaznym płotem i nazwano „pagórkiem klątw”. Porosła je wysoka dzika trawa. 

Opowiadają też, że później, kiedy rebe miał osiąść w Szarogrodzie i tam sprawować 

urząd rabina, przyszli do niego Żydzi z Niemirowa i prosili o przebaczenie. Wybaczył im i 

odwołał przekleństwa. Jednak pagórek gdzie stał i przeklinał pozostał ogrodzony. Żydzi, a 

nawet chrześcijanie, obawiali się zbliżać do tego miejsca, ponieważ wierzono, że unoszą się 

nad nim nadal przekleństwa rebego. 

18.	  Święty	  kamień	  w	  Lachowiczach	  
 

Obok wielkiej synagogi w Lachowiczach znajduje się wielki kamień, na którym 

miejscowi Żydzi zwykli palić schach247 ze swoich kuczek, a to z powodu takiej historii: grupa 

misnagdów z Lachowicz z reb Isroelem Lejbem z Nowogródka, autorem dziełka „Sefer 

hawikuach”, skierowanego przeciwko chasydom, złapała chasydzkiego rebego reb Motele z 

Lachowicz i wychłostała go na tym właśnie kamieniu. Chasydzi z Lachowicz wysłali wezwanie 

                                                
246 „Napominający” (przyp. red.). 
247 Schach – dach kuczki wykonany z gałązek zielonych drzew (przyp. tłum.). 
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do chasydów reb Motele w innych miastach, aby przybyli do rebego na Sukot248 i przynieśli ze 

sobą księgę „Sefer hawikuach”. Na Sukot do Lachowicz zjechała się wielka liczba chasydów. 

Następnego dnia po Sukot wzięto schach z kuczki rebego, a także z innych, podłożono ogień i 

wrzucono do niego antychasydzką księgę reb Isroela Lejba. 

Kamień z racji tego, że wychłostano na nim rebego Motele z Lachowicz stał się święty. 

Stawia się obok niego chupę, wygłasza mowy pogrzebowe i kontynuuje zwyczaj palenia na 

nim schachu. 

19.	  Grób	  rabina,	  który	  ożenił	  się	  z	  panną	  z	  kraju	  Koracha249	  
 

Pragnę zakończyć ten rozdział zasłyszaną w Ostrogu osobliwą historią o grobie rabina, 

ucznia Maharszy, na którego macewie, według świadectw miejscowych starców, znajdowała 

się inskrypcja: 

Tu spoczywa rabin sprawiedliwy pan Oszer syn rabina Chaima, który wszedł cało i 

wyszedł cało z ziemi Koracha… 

Po macewie nie pozostał już żaden ślad, ale jak nas zapewniono, epitafium to wraz z 

całą historią o rebem reb Oszerze zostały zapisane w miejscowym pinkasie, który spłonął w 

jednym z licznych pożarów, jaki strawił przed laty miasteczko. Historia ta jest jednak bardzo 

interesująca i warto ją tu przytoczyć. 

Maharsza prowadził w Ostrogu wielką jesziwę, w której uczyło się wielu bardzo 

zdolnych młodych ludzi, wśród nich wielu żonatych całym sercem i duszą oddających się 

studiom nad Torą. Niedaleko Ostrogu mieszkał bogaty Żyd, który hojną ręką wspierał jesziwę 

i ubogich uczniów. Bogacz ten miał jedyną córkę, mądrą i piękną. Zeswatano ją z synem rabina 

z pobliskiego miasta, uzdolnionym i o znakomitym rodowodzie. Bogacz zobowiązał się łożyć 

na utrzymanie młodej pary, dopóki zięć nie otrzyma smichy250 i nie zostanie przywódcą 

społeczności. Spisano tnoim251 i ustalono dzień ślubu na szabes po Szawuot. 

Zaraz po Pesach zaczęto przygotowania do ślubu. Krawiec szył najdroższe stroje, 

piekarze wypiekali najpiękniejsze kołacze i torty. Wybudowany nowy piękny szałas weselny z 

                                                
248 Sukes, Sukot (hebr., „szałasy”, „namioty”) – Święto Kuczek; Kuczki; Święto Szałasów, Święto Namiotów; 
Święto Plonów. Rozpoczyna się piętnastego dnia tiszri i trwa przez siedem dni. Charakteryzuje je wesołośiż i 
radość ze zbiorów oraz modlitwy o desziżz i bogate plony w roku następnym. Budowane z okazji święta szałasy 
(tzw. kuczki), mają przypominać wędrówkę Żydów przez pustynię ku Ziemi Obiecanej (przyp. red.). 
249 Korach – syn Jishiżra i kuzyn Mojżesza. W rabinicznym judaizmie uważany za prototyp heretyka (przyp. tłum.). 
250 Uprawnienia do bycia rabinem (przyp. tłum.). 
251 Umowa przedmałżeńska (przyp. tłum.). 
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nowymi stołami i ławami. Wynajęto kilka kapel muzykantów, wszystko najdroższe jak 

przystało na bogacza. 

Na ślub zostali zaproszeni prawie wszyscy Żydzi z Ostroga. Przybył również Maharsza 

ze swoimi zwolennikami i uczniami z jesziwy. Wśród uczniów był jeden bardzo zdolny 

młodzieniec o imieniu Oszer. Kiedy tylko zobaczył piękną pannę młodą i całe bogactwo, 

wstąpił w niego duch zawiści i pomyślał sobie: „Czyż nie byłoby sprawiedliwiej gdybym to ja 

został zięciem bogacza?”. I zaczął zastanawiać się nad znalezieniem sposobu na zniszczenie 

obecnego sziduchu252, aby samemu móc ożenić się z bogatą panną. 

W tamtych czasach przyjęte było, że przed badekn253 stare kobiety obcinały pannie 

młodej włosy i zakładały jej na głowę jedwabny welon. Jeśli zdarzyło się, że panna młoda była 

rozpustna i cieszyła się złą sławą, kobiety uważały za micwę dać o tym znać panu młodemu 

poprzez zrobienie pętelki na czubku welonu. Oszerowi udało się zrobić taką hańbiącą pętelkę 

na welonie panny młodej. Kiedy pan młody przyszedł nakryć254 welonem swoją narzeczoną i 

zobaczył supełek, z krzykiem uciekł i powiedział o wszystkim swoim rodzicom. Nie pomogły 

żadne prośby i błagania. Kumowie ze strony narzeczonego rozjechali się, panna została okryta 

wstydem, a u bogacza w domu nastała żałoba. 

Kiedy Oszer zobaczył nieszczęście, jakie spowodował, dopadły go wyrzuty sumienia. 

Nie był w stanie wrócić do jesziwy. Dlatego postanowił wyruszyć w świat w pokutną 

wędrówkę. Wędrował z miasta do miasta i ze wsi do wsi. Błąkał się po obcych polach i lasach, 

odludnych drogach i ścieżkach. 

Wędrując tak trafił do gęstego boru i nie mógł znaleźć drogi wyjścia. Zapadła noc, 

prawdziwe egipskie ciemności. Zewsząd docierały do Oszera pomruki dzikich zwierząt. 

Opanowało go przerażenie. Dokąd ma się schronić w gęstej ciemności? Zaczął kroczyć na ślepo 

wśród drzew, chaszczy i zarośli, aż natrafił na jamę, upadł i zaczął szybko staczać się w dół. W 

końcu uderzył w jakąś przeszkodę i stracił przytomność. 

Jakże zdziwiony był, kiedy ocknął się z omdlenia i zobaczył, że leży w czystym łóżku, 

a nad nim stoi wysoki piękny Żyd, uśmiecha się dobrotliwie i mówi do niego w świętym języku. 

Dla Oszera stało się wtedy jasne, że znajduje się w kraju „Synów Koracha”, których ziemia 

pochłonęła za to, że walczyli z Mojżeszem. Przeszkoda, w którą uderzył, była z pewnością 

                                                
252 Swaty, zaplanowany związek małżeński. 
253 Ceremonia nakrycia panny młodej welonem (przyp. tłum.). 
254 Tak w oryginale; zapewne chodzi o podniesienie welonu przez narzeczonego (przyp. red.). 
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wrotami do kraju Koracha, a jego gospodarz usłyszawszy w środku nocy hałas, otworzył wrota 

i znalazłszy go nieprzytomnego, zabrał ze sobą do domu. 

Gospodarz zaopiekował się młodzieńcem, dał mu jeść i pić, odział go i przyniósł księgi 

do studiowania. Oszer szybko przyzwyczaił się do nowego życia. A kiedy gospodarz 

zaproponował mu rękę swojej córki, nie namyślał się długo i zaraz zgodził się pojąć ją za żonę. 

Kiedy minęło kilka tygodni Oszer przypomniał sobie o wszystkim, co się stało i o 

wielkim grzechu, z powodu którego ruszył na wędrówkę. Na myśl o tym opanował go wielki 

smutek. Jakże może siedzieć tu spokojnie i cieszyć się szczęściem z młodą żoną? Zawładnęła 

nim melancholia, chodził wokół jak dusza w ojlem hatoje255 i myślał w jaki sposób dotrzeć do 

swojego rebego, do Maharszy, wyznać przed nim swój grzech i prosić, aby ten wyznaczył mu 

pokutę. 

Żona zauważyła jego przygnębienie i bardzo prosiła go, aby odkrył przed nią tajemnicę 

dręczącą jego sumienie. Oszer gorzko zapłakał, wyznał jej wszystko i powiedział, że jedynie 

jego rebe Maharsza jest w stanie mu pomóc, z pewnością znajdzie dla niego pokutę. Żona czule 

zapewniła go, że zaprowadzi go do Maharszy pod warunkiem, że obieca jej, że do niej wróci. 

Oszer zgodził się na to. Kobieta otworzyła przed nim wrota kraju Koracha, pożegnała się z nim 

czule, zakryła dłońmi jego oczy, a on poczuł, że unosi się w powietrzu. W mgnieniu oka znalazł 

się przed drzwiami domu Maharszy. Z płaczem wpadł do środka, opowiedział mu o wszystkim, 

co zaszło na ślubie, jak wyruszył na pokutną wędrówkę i trafił do kraju synów Koracha, tam 

ożenił się i przysiągł żonie, że do niej wróci. „Rebe, ratuj mnie od mojego wielkiego grzechu! 

– lamentował. – Rebe, daj mi tszuwę256!”. Maharsza objął go i powiedział: „Jedyną radą jest, 

abyś ożenił się z okrytą wstydem panną, która nadal nie wyszła za mąż. Dla twojej żony z kraju 

Koracha napiszemy get, a przysięga zostanie unieważniona przez bet-din”. 

Maharsza wkrótce posłał do bogacza z wiadomością, że wybrał narzeczonego dla jego 

córki, jednego ze swoich najlepszych uczniów, i nakazał mu szybko rozpocząć konieczne 

przygotowania do ślubu. Maharsza zasiadał w bet-dinie, który napisał get i wydał wyrok, aby 

dotychczasowa żona Oszera przybyła i odebrała go od swojego męża. Ta posłuchała i 

przyjechała. Bet-din unieważnił również przysięgę, jaką jej złożył. 

Wkrótce odbył się huczny ślub Oszera i jedynej córki bogacza. Aby radować się z parą 

młodą na uroczystość przybyli mieszkańcy Ostroga oraz Maharsza ze swoimi uczniami. Po 

                                                
255 Świat, w którym dusze umarłych muszą wędrować, aż odpokutują złe ucziżnki i zasłużą na miejsce w niebie 
(przyp. tłum.). 
256 Tszuwa, teszuwa – dosł. „powrót” [ze źle obranej drogi], uwolnienie od grzechu poprzez akt skruchy, żalu i 
podjęcie działań mających na celu powrót do źródła, od którego oddalił człowieka grzech (przyp. red.). 
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ślubie Maharsza nadał Oszerowi uprawnienia rabinackie, a on do końca życia sprawował urząd 

w jednym z domów modlitwy w Ostrogu. 

Jak powiedziano, historia ta została wtedy zapisana w pinkasie i potwierdzona pieczęcią 

Maharszy. Kiedy rabin reb Oszer zmarł, został pochowany na starym cmentarzu, a na grobie 

postawiono wspomnianą macewę. 
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IV.	  Pinkasy	  

 

1.	  Czym	  jest	  pinkas?	  
 

Pinkas odkrywa przed nami życie poprzednich pokoleń. To w nim odzwierciedlają się 

radości i smutki żydowskiej wspólnoty, jej pragnienia i troski. Dzięki pinkasom możemy 

obserwować życie jednostki i zbiorowości w całym jego zasięgu i głębi, możemy dowiedzieć 

się, jak wyglądało życie naszych pradziadów: stosunki między ludźmi, między jednym 

bractwem a drugim, między gminami, jak również relacje społeczności żydowskiej ze światem 

chrześcijańskim. 

Pinkas zawsze był traktowany jako cenny i święty obiekt. Panował nawet przesąd, że w 

domu gdzie znajduje się pinkas, ogień nigdy nie wyrządzi szkody, a ciężarna kobieta nie będzie 

miała powikłań przy porodzie. Jeszcze do niedawna w wielu ukraińskich sztetlach panował 

obyczaj kładzenia pinkasu u wezgłowia łóżka kobiety zmagającej się z ciężkim porodem. 

Prawie wszystkie starodawne pinkasy wykonane były z pergaminu, a tylko niewielka 

ich część z niebieskawego grubego papieru. Miały format wielkiej Gemary, a zdarzały się 

nawet większe, oprawiane w piękne skórzane okładki ze złoceniami,. Zazwyczaj były 

zapisywane przez sofera. W niektórych pinkasach jedynie takanot257 są napisane pismem 

sofera, a wszystkie pozostałe sprawy zwykłym pismem. Strona tytułowa pinkasu, jak również 

pierwsze litery każdego nowego paragrafu, ozdobione są wyjątkowego piękna ornamentami i 

malowidłami. Często również każdą odrębną kartę zdobi wielobarwna rama ze wspaniałymi 

artystycznymi ilustracjami. Ta znajomość kolorów i siła twórcza naszych pradziadów budzi 

największy podziw. 

Ze względu na treść pinkasy można podzielić na trzy kategorie:  

a) pinkasy różnych bractw działających w danym mieście: Bkur Cholim258, Linat ha-

Cedek, Chewra Kedisza, Nosej ha-Mita259, Chesed szel Emes260, Chewrat Cedaka Gdola, 

Tomchej Dal261, Somchej Noflim262 itd. 

                                                
257 Z hebr. przepis, zarządzenie, regulamin (przyp. tłum.). 
258 Dosł. odwiedzanie chorych. Również nazwa bractwa, którego członkowie odwiedzali chiżrych i troszczyli się 
o ich potrzeby (przyp. tłum.). 
259 Bractwo tych, którzy niosą na cmentarz mary ze zmarłym (przyp. tłum.). 
260 Organizacja dobroczynna zajmująca się chowaniem zmarłych nieposiadających rodziny, wystawianiem im 
nagrobków itd. (przyp. tłum.). 
261 Dosł. wspierający ubogich (przyp. tłum.). 
262 Dosł. podpierający upadających (przyp. tłum.). 
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b) Pinkasy bractw rzemieślniczych: Baalej Meloche263, Poalej Cedek264, Jegijej 

Kapajim265, Agudat ha-Chajatim266, Agudat Sandlerim267, Agudat Osej Kuwaim268 inne. 

c) Pinkasy kahałów: „Pinkas kahału miasta Ostróg i okolicy”, „Pinkas kahału miasta 

Chmielnik i okolicy”, „Pinkas kahału miasta Latyczów i okolicy” itd. 

2.	  Pinkasy	  bractw	  
 

Najbardziej powszechne i najliczniejsze są pinkasy różnych poszczególnych bractw. Na 

całej Ukrainie nie ma prawie miasta czy miasteczka, w którym nie znajdowałby się jeden albo 

kilka takich pinkasów, ponieważ bractwa takie istniały w każdym sztetlu. 

Regulaminy i przepisy zawarte w pinkasach tej kategorii są do siebie bardzo podobne, 

zarówno pod względem stylu i pisma, jak i treści oraz terminologii. Zawarte są w nich 

przeważnie formy organizacyjne bractwa: kwalifikacje kandydatów, zasady przyjmowania 

nowych członków, sprawy finansowe jak opłaty członkowskie, darowizny, jorcajty, przydział 

aliji, kalfe269 (wybory urzędników) i inne obowiązki jednostki wobec bractwa i bractwa wobec 

jednostki. 

Zgodnie z przepisami wybory w każdym bractwie powinny odbywać się w dzień 

półświąteczny Pesach270. Jedynie z bardzo ważnych przyczyn gabaje271 mieli prawo przełożyć 

wybory na inny dzień roku. 

Same wybory przeprowadzano w różnoraki sposób: według niektórych pinkasów 

zebrani wybierali spośród siebie trzech albo czterech borerim272, którzy następnie wybierali 

urzędników. Według innych ustępujący urzędnicy wybierali elektorów; według jeszcze innych 

elektorzy byli wybierani przez kahał, spośród ustępujących urzędników. W niektórych 

                                                
263 Dosł. rzemieślnicy (przyp. tłum.). 
264 Dosł. czyniący sprawiedliwość lub uczciwy robotnik. Nazwa bractwa rzemieślniczego (przyp. tłum.). 
265 Dosł. [żyjący z]pracy własnych rąk (przyp. tłum.). 
266 Związek krawców (przyp. tłum.). 
267 Związek szewców (przyp. tłum.). 
268 Związek czapników (przyp. tłum.). 
269 Tłumaczenie słowa kalfe jest wielorakie, jednak w pinkasach słowo to oznacza „wybory”. „Przepisy o kalfe” 
oznaczają przepisy o wyborach, „zestawić wykaz na kalfe” – zestawić wykaz na wybory (przyp. autora). 
270 Chol ha-moed Pesach, środkowe, półświąteczne dni święta Pesach (przyp. tłum.). 
271 Gabaj (hebr., „kolektor”, „poborca podatków”) – funkcjonariusz synagogi, wybierany przez członków gminy 
i pełniący funkcje administratora. Wśród wielu obowiązków między innymi zarządzał on kasą gminy, rozdzielał 
jałmużnę, wyjmował pieniądze ze skarbon bóżniczych, trzymał pod kluczem srebro synagogalne, zajmował się 
wynajmem oraz sprzedażą miejsc w synagodze, dysponował honorami wzywania do czytania Tory, kontrolował 
działalność bractwa pogrzebowego, rozdzielał bezpłatne miejsca pochówku na cmentarzu, nadzorował prywatne 
modlitewnie, mykwy i szpitale (przyp. red.). 
272 Elektor (przyp. tłum.). 
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bractwach elektorzy tworzyli jedynie wykaz kandydatów, a wszyscy członkowie 

stowarzyszenia wybierali spośród nich określoną liczbę urzędników. 

Niełatwo było zostać członkiem któregokolwiek z takich bractw. Zanim zostało się 

zaakceptowanym jako pełnoprawny członek, należało przejść różne etapy kwalifikacji, a 

następnie odczekać jeszcze kilka lat, ponieważ liczba nowo przyjętych członków we 

wszystkich bractwach była bardzo ograniczona, w niektórych do tego stopnia, że dozwolone 

było przyjęcie jedynie dwóch nowych osób na rok. W wielu innych bractwach po 15 kislew w 

ogóle nie wolno było przyjmować nowych członków. 

Warto zauważyć, że do niektórych bractw przyjmowane były również dzieci, jako 

micwa, ale nie więcej niż dwoje na rok. 

Trzeba również podkreślić fakt, że uczonym w Torze i innych księgach świętych 

dawano specjalne przywileje. Często byli oni przyjmowani nawet ponad wyznaczoną liczbę 

członków, nie mówiąc już o tym, że zawsze mieli przewagę nad zwykłymi kandydatami. 

W pinkasie Międzyboża znajduje się taki zapis: „Jeśli liczba nowych członków bractwa 

jest już wyczerpana, a uczony w piśmie chce zostać przyjętym, należy go przyjąć”. 

Wyjątki robiono również dla ciężko chorego, który chciał wejść do bractwa, co było 

traktowane jako sposób na osiągnięcie uzdrowienia273. Zwykle gabajowie w takim przypadku 

mieli prawo odmówić albo domagać się dużo większej opłaty. 

Zmiana przepisów. 

Każde nowe wydarzenie w życiu bractwa, jak: przyjęcie nowych członków, nałożenie 

knas274, spadek, sude275, spór, wyniki wyborów, dintojre276 itd. było dokładnie zapisywane w 

pinkasie przez specjalnie do tego wyznaczonego sofera i potwierdzane podpisami gabajów. 

W pinkasach Chewra Kediszy zapisywano nawet ceny wyznaczone za wykopanie 

grobu. Na przykład w pinkasie Chewra Kediszy z Latyczowa zapisano: „Cena za grób 

zamożnego człowieka – latem dwa piątaki, zimą 3 piątaki. Za mały grób – latem piątak, zimą 

półtora piątaka”. 

Bardzo surowo postępowano z kimś, kto złamał przepisy bractwa. Był on karany z całą 

surowością, z nałożeniem cheremu włącznie. Nałożone kary bractwo egzekwowało zawsze z 

pomocą przywódców kahalnych: rabinów, dajanów i szamesów. Chętnie pomagali oni 

                                                
273 Mogło być to związane z przekonaniem o chorobie jako konsekwencji grzechu. Członkostwo w bractwie 
wiązało się z koniecznością wykonywania dobrych uczynków na rzecz innych członków i gminy. Tym samym 
dawało możliwość zadośćuczynienia wcześniejszym przewinom (przyp. red.). 
274 Grzywna, kara (przyp. tłum.). 
275 Uczta, świąteczny posiłek oraz posiłek traktowany jako micwa, na przykład z okazji obrzezania (przyp. tłum.). 
276 Dintojra (od hebr. din Tora, „sąd [według] Tory”) - określenie sądu rozsądzającego sprawy, zanim strony staną 
przed bet dinem. W praktyce rodzaj sądu polubownego (przyp. red.). 
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bractwom, aby ich przepisy były przestrzegane w każdym szczególe, bo jak mówi Pismo, jeśli 

ktoś „mur rozwala, ukąsić może żmija”277. 

Jeśli z powodu zmian w życiu bractwa, albo innych nieuniknionych okoliczności, trudno 

było przestrzegać obowiązujących zapisów, były one modyfikowane, a często nawet całkiem 

unieważniane. Działo się tak zawsze jedynie za zgodą całego bractwa. W pinkasach różnych 

bractw często spotyka się przypadki zmiany albo anulowania starych przepisów i 

wprowadzania na ich miejsce nowych. 

3.	  Pinkasy	  samodzielnych	  bractw	  rzemieślniczych	  
 

a.	  
Pinkasy poszczególnych bractw rzemieślniczych nie są tak często spotykane w 

mniejszych miastach i miasteczkach Ukrainy, jednakże ekspedycji udało się odnaleźć kilka 

wartościowych egzemplarzy. Wprost trudno oszacować wartość materiału historycznego 

zawartego w takich pinkasach. 

Na stronie tytułowej, na której zwykle napisana jest nazwa bractwa, w większości 

przypadków znajduje się również adekwatny werset z Tanachu albo aforyzm z Talmudu, 

wskazujący na wagę pracy rzemieślnika. Na stronie tytułowej „Pinkas ha-Chajatim”278 z Łucka 

znajdują się wersety: „Bo z pracy rąk swoich będziesz pożywał, będziesz szczęśliwy i dobrze 

ci będzie” (Ps 128,2) oraz „[Z pracy swoich rąk] szczęśliwy jesteś na tym świecie i dobrze ci 

na tamtym świecie” (Berachot 8), a we wspólnym pinkasie szewców, garbarzy i czapników z 

Mikołajowa, którzy słynęli ze swoich futer i czapek sprzedawanych na największych 

jarmarkach w najodleglejszych miastach kraju, na stronie tytułowej umieszczono następujący 

aforyzm: „Zacniejszy jest ten kto cieszy się owocem pracy własnych rąk, niż bogobojny mąż” 

(Berachot 8). 

Przepisy zawarte w takich pinkasach odnoszą się bezpośrednio do spraw związanych z 

zawodem i rzemiosłem. Są to na przykład: regulacja cen, rozstrzyganie sporów między 

pracownikami i pracodawcami, sprawy wspólnych interesów i wewnętrznej organizacji 

stowarzyszenia, ochrona przed nieuczciwą konkurencją, szatnez279, a także sprawy dotyczące 

religijnych potrzeb członków bractwa, jak utrzymanie bet ha-midraszu i rabina, podział aliji, 

wybory, donacje, grzywny i dintojry. 

                                                
277 Koh 10,8 (przyp. tłum.). 
278 Pinkas krawców (przyp. tłum.). 
279 Przepis zakazujący łączenia włókien wełny i lnu w tkaninach (przyp. tłum.). 
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Tak jak w innych bractwach, również tu wybory miały miejsce w dzień półświąteczny, 

i odbywały się na różne sposoby: czasem za pośrednictwem elektorów, a czasem w wyborach 

bezpośrednich. 

Rzemieślnicy, oprócz zwykłych urzędników, wybieranych w każdym innym bractwie, 

jak: parnasi, nemonim280, cerufim281 itd., wybierali również odrębny waad282 siedmiu, który 

miał nieograniczone prawo wypowiadać się i działać w imieniu członków bractwa w każdych 

okolicznościach. 

Waad siedmiu podpisywał kontrakty, regulował ceny, wydawał pozwolenia na otwarcie 

własnego warsztatu, karał nieposłusznych, a nawet miał prawo nakładania cheremu. Jednym 

słowem wszystko, co tylko miało związek z życiem i interesami bractwa, działo się według 

uznania i w porozumieniu z waadem siedmiu. Wszystko co uzgodnił i postanowił waad, było 

dokładnie zapisywane w pinkasie i potwierdzane podpisami. 

Spróbuję przedstawić tu niektóre charakterystyczne zapisy, które przyszło mi widzieć 

w pinkasach bractw rzemieślniczych. 

„Pinkas ha-Chajatim” z Łucka z roku 5481 (1721) (pinkas ten został przedrukowany w 

„Ha-Melic” z lat 1878-79) zawierał przepisy o szatnez283. Zapis ten poczyniono podczas 

posiedzenia całego „Chewra ha-Chajatim”, z rabinem miasta na czele. Brzmi on: „Jako że zakaz 

ten jest bardzo istotny, a ostatnio pojawiła się duża liczba krawców, którzy grzeszą przez 

używanie niekoszernych płócien, dlatego zostało zwołane to zebranie, na którym wspólnie 

postanowiono, że waad siedmiu na początku każdego roku, w miesiącu tiszri, będzie oddawał 

w dzierżawę produkcję płótna uczciwemu człowiekowi. Cena również ma zostać wyznaczona 

przez waad siedmiu. W każdym świętym miejscu ma zostać obwieszczone, że taki a taki wziął 

w całoroczną arendę produkcję płótna i każdy jest zobowiązany, pod groźbą cheremu, do 

kupowania płótna jedynie u niego”. 

W pinkasie zastrzega się również, że arendarzem koncesji na płótno może być jedynie 

pobożny Żyd, który jest zobowiązany do baczenia, aby koszerne płótno było produkowane 

przez Żydów. Był on nawet upoważniony do samodzielnego wybierania pracowników do 

tkania płótna pod swoim nadzorem. 

                                                
280 Wiernik, czyli kasjer gminy. Przechowywał pieniądze, weksle, kontrakty, papiery wartościowe (przyp. tłum.). 
281 Być może ławnicy dołączani też w niektórych przypadkch do składu bet dinu. W źródłach często w formie 
mecurafim (przyp. red.). 
282 Rada, komitet (przyp. tłum.). 
283 Przepis religijny judaizmu wywiedziony z Kpł 19,19 i Pwt 22,11 , który zakazuje łączenia włókien wełny i lnu 
w tkaninach (przyp. red.). 
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Jak powiedziano, wszyscy krawcy byli zobowiązani do kupowania płótna jedynie u 

dzierżawcy i płacenia ceny wyznaczonej przez waad siedmiu. Jeśli okazało się, że ktoś złamał 

ten przepis i kupił płótno gdzieś indziej, czekała go surowa kara. Jeśli był członkiem „Chewrat 

ha-Chajatim”, natychmiast go z niego wykluczano, do czasu kiedy dobrowolnie 

podporządkował się przepisom i złożył pod nimi podpis w pinkasie. Jeśli nie był członkiem 

bractwa, waad siedmiu zwracał się do przywódców kahalnych i rabinów, domagając się od nich 

ukarania nieposłusznego za sprzeciwianie się wyrokowi bet-dinu. Kahał i bet-din w takich 

przypadkach chętnie pomagały bractwom. 

Kwestia szatnezu zajmuje bardzo ważne miejsce w pinkasach bractw, głównie w 

pinkasach krawców i czapników. 

b.	  
Godziny pracy również regulowane były w na wskroś nowoczesny sposób. Według 

zapisów z tego samego pinkasu nikomu, nawet samodzielnemu rzemieślnikowi, a zwłaszcza 

zatrudnionemu u kogoś, nie wolno było pracować do późnej nocy. W erew szabes284 albo erew 

jontef285 należało pracę odłożyć o drugiej po południu. Jeśli jednak ktoś był zmuszony pracować 

później niż wyznaczono, na przykład z powodu ślubu, albo dlatego, że dziedzic koniecznie 

potrzebował wykonanego zamówienia, w takim wypadku zobowiązywano rzemieślnika do 

opłacenia dwóch groszy cedaki za każdą nadgodzinę, którą przepracował, oraz wynagrodzenia 

czeladnikowi za dodatkową pracę, nawet jeśli był on zatrudniony na okres całego roku. 

Nikomu nie wolno było również przyjmować więcej zamówień niż był w stanie sam 

wykonać i przekazywać innemu rzemieślnikowi na sztuki albo w ramach tygodniowej pracy. 

Jeśli ktoś wziął za dużo zamówień, zobowiązany był nająć pracownika, i to na okres nie krótszy 

niż kwartał. 

W pinkasach bractw znajduje się również dużo zapisów dotyczących kwestii 

„podkradania” pracy innemu rzemieślnikowi. Mówiły one, że jeśli ktoś został wezwany do 

wykonania nowego zamówienia albo naprawienia czegoś, zarówno u Żydów, jak i chrześcijan, 

a inny dowiedział się o tym, ubiegł go i zabrał mu pracę, nie tylko był on zobowiązany oddać 

temu pierwszemu cały zarobek, ale powinien również zapłacić grzywnę, według uznania waadu 

siedmiu. 

Aby przeciwdziałać konkurencji również ceny za robociznę były regulowane przez 

waad. Od czasu do czasu upubliczniał on wykazy cen, które wpisywano do pinkasów, a także 

                                                
284 Wieczór piątkowy, dosł. wigilia szabatu (przyp. tłum.). 
285 W przeddzień święta (przyp. tłum.). 
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wywieszano w synagogach i bet ha-midraszach. Wykazy te były bardzo szczegółowe i 

podawały, ile zapłaty należy się za wykonanie nowego zamówienia, a ile za przerobienie 

starego ubrania. 

Waad siedmiu był również zobowiązany do trzymania pieczy nad uczącą się młodzieżą. 

Określał, ile czasu młody człowiek ma zostawać na terminie, jakie czynności ma być 

zobowiązany wykonywać dla majstra i jakie wynagrodzenie powinien dostawać. Kontrakty 

uczniów z ich majstrami, zwane ksaw majmed, były spisywane i poświadczane przez waad 

siedmiu oraz wpisywane do pinkasów. 

Każdy dorosły czeladnik, podczas gdy najmował się u majstra, był zobowiązany do 

stawienia się wraz z nim przed waadem, którzy redagował umowę i wpisywał ją do pinkasu. 

Co kwartał majster musiał wypłacać swojemu pracownikowi pełne wynagrodzenie w obecności 

waadu, co również dokładnie zapisywano w pinkasie. 

Nawet otwarcie własnego zakładu rzemieślniczego wymagało zgody waadu. Takie 

pozwolenie było wydawane jedynie wtedy, kiedy rzemieślnik zobowiązał się podpisem 

złożonym w pinkasie do dostarczenia bractwu uzgodnionej przez waad sumy pieniędzy oraz 

do niepobierania za pracę cen niższych, niż ustalone. Jeśli nie był w stanie porozumieć się z 

waadem, do czasu ostatecznego rozliczenia się, musiał wpłacić cztery złote monety i 

zobowiązać się, że podczas rocznego zebrania wyborczego dostarczy resztę pieniędzy zgodnie 

z postanowieniem całego zgromadzenia. 

Każdy nowy aplikant nie był oficjalnie uważany za członka cechu ani wpisywany do 

pinkasu, zanim nie został zaaprobowany przez całe bractwo podczas rocznego zebrania 

wyborczego. 

c.	  
Również sprawy religijne zajmują bardzo znaczące miejsce w pinkasach bractw. Prawie 

każde bractwo miało własny bet ha-midrasz albo klojz, własnego rabina, gabaja, szamesa i 

chazana286. 

Wzywanie do czytania Tory i przydzielanie aliji odbywało się w bractwach w inny 

sposób. Każdy rzemieślnik był równy pochodzeniem i na równi z innymi mógł cieszyć się bożą 

Torą. W przeciwieństwie do innych bractw, w bractwach rzemieślniczych alije nie były 

sprzedawane, aby nie dawać bogatym możliwości wywyższania się nad biednymi. Alije były 

                                                
286 Przy wyznaczaniu chazana każde bractwo bardzo nalegało, aby pochodził on z jego szeregów. Jedynie Chewra 
Kadisza nie mogła mieć chazana, zgodnie ze starym zakazem: „Zabronione jest temu, kto zajmuje się chowaniem 
zmarłych, a także lekarzom leczącym chorych, prowadzenie modlitw. Nie mogą oni zastąpić kahału przy 
modlitwie o uzdrowienie, ponieważ ich zarobek pochodzi od martwych i chorych” (przyp. autora). 
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więc rozdzielane między członkami według alfabetu, młodym albo starym bez różnicy. 

Wyjątek był robiony jedynie z obowiązkowymi alijami dla baal-jorcajt287, żałobnika, pana 

młodego, baal-bris288 itd. Według tego samego porządku odbywało się również rozdzielanie w 

Szminacerees289 i Simches Tojre290. 

Fundusze na utrzymanie bet ha-midraszu czy klojzu również były zbierane od 

wszystkich członków. Według przepisów zawartych w wyżej wspomnianym pinkasie, członek 

bractwa był zobowiązany do dawania jednego grosza w każdy erew szabes i dwóch groszy w 

każdy erew rosz-chodesz291 właśnie na utrzymanie domu modlitwy. Gojwe (poborca) co 

tydzień krążył między członkami bractwa i zbierał te opłaty. Jeśli ktoś nie był w stanie zapłacić 

od razu, zapisywano to na jego rachunek jako dług, który powinien uregulować przed nowymi 

wyborami. Jeśli ktoś nie spłacił swojego długu, waad siedmiu miał prawo skonfiskować u niego 

kosztowne przedmioty i je zastawić. W danym roku nie był on dopuszczany do wyborów. 

 

4.	  Pinkasy	  połączonych	  bractw	  rzemieślniczych	  
 

W większych miastach, gdzie liczba rzemieślników była znacząca, prawie każdy zawód 

tworzył odrębne stowarzyszenie, na przykład krawców, szewców, garbarzy, czapników itd. 

Każde z tych bractw prowadziło odrębny pinkas, często miało nawet własne bet ha-midrasze i 

samodzielnie prowadziło i pilnowało własnych interesów. 

W mniejszych miasteczkach jednak, gdzie liczba rzemieślników nie była duża, 

tworzone były połączone bractwa, jak na przykład krawców, kuśnierzy, szewców i garbarzy. 

Prowadziły one tylko jeden wspólny pinkas. 

Jak można zaobserwować na podstawie takich wspólnych pinkasów, często dochodziło 

do sporów między rzemieślnikami różnych fachów, głównie podczas wyborów. Każda grupa 

zawodowa starała się mieć w bractwie jak najwięcej członków, tak aby zdobyć większość w 

waad siedmiu. To prawie zawsze prowadziło do kłótni, a nierzadko również do bójek. 

Wybory do połączonych bractw zawsze były bezpośrednie. To znaczy, że nie zdawano 

się na elektorów, ale kandydaci pochodzili ze wszystkich grup zawodowych, a zgromadzeni 

                                                
287 Żyd, który obchodzi rocznicę śmierci członka rodziny i dlatego tego dnia prowadzi modlitwy i odmawia kadisz 
(przyp. tłum.). 
288 Ojciec obrzezywanego dziecka (przyp. tłum.). 
289 Szmini aceret, ósmy dzień święta Sukot (przyp. red.). 
290 Simchat Tora (hebr. radość Tory) (przy. red.). 
291 Rosz chodesz to półświęto obchodzone pierwszego dnia albo przez pierwsze dwa dni nowego miesiąca. Jego 
wigilię określano mianem erew rosz chodesz (przyp. tłum.). 
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głosowali bezpośrednio na danego kandydata. Oczywiście wybierani byli ci, którzy zdobyli 

najwięcej głosów. Warto zauważyć, że przewagę prawie zawsze mieli krawcy. Można z tego 

wnioskować, że krawcy stanowili większość rzemieślników w każdym miasteczku. 

W protokołach wyborczych zapisanych w pinkasach bractw rzadko można się spotkać 

ze sformułowaniem, że wyboru dokonano jednogłośnie. Najczęściej działo się tak za sprawą 

przewagi głosów, przy czym głosowano nie przez podniesienie ręki, ale za pomocą karteczek. 

Według zapisu we wspólnym pinkasie rzemieślników z Mikołajowa292, wybory 

połączonego bractwa rzemieślniczego, który składał się z szewców, garbarzy i kuśnierzy 

przeprowadzano w następujący sposób: wybory odbywały się trzema odrębnymi ścieżkami, 

tzn. na karteczkach zapisywano oddzielnie imiona wszystkich szewców, oddzielnie wszystkich 

garbarzy, i oddzielnie wszystkich kuśnierzy. Karteczki te wkładano do trzech różnych skrzynek 

i losowano: dwie karteczki spośród szewców, jedną spośród garbarzy i dwie spośród kuśnierzy. 

Pięć wybranych w ten sposób osób zostawało elektorami. Ich zadaniem było zestawienie 

wykazu kandydatów na wszystkie urzędy bractwa, jak: gabajowie, bimkom (zastępcy), roe 

cheszbon (nadzorca rachunków), a także odrębnego wykazu kandydatów do waadu siedmiu. 

Kiedy wykaz został zestawiony, każdy ze zgromadzonych członków miał głosować na 

poszczególnych kandydatów. 

5.	  Pinkasy	  kahalne	  
 

Najważniejsze i przedstawiające największą wartość są pinkasy kahałów. Kiedy 

zapoznajemy się z treścią tych pinkasów i uważnie studiujemy zapisane w nich wydarzenia, 

dochodzimy do pozytywnego wniosku, że nawet przed setkami lat żydowskie życie społeczne 

toczyło się w sposób prawie pod każdym względem uporządkowany,  zarówno jeśli chodzi o 

wewnętrzne sprawy żydowskie, stosunki między kahałami, ze światem zewnętrznym, jak i 

kontakty z dziedzicami i rządem. 

Rabini i inni przedstawiciele władz kahalnych w większości przypadków czynili zadość 

powadze urzędu i zwracali uwagę, aby ich działania były sprawiedliwe i podejmowane z 

odpowiednim namysłem i troską. Pilnowali, aby cedaka była dzielona należycie i nikogo nie 

traktowano stronniczo. Czuwali również nad Talmud Torą i jesziwą, aby biedni uczniowie i 

studenci nie byli krzywdzeni. Starannie pilnowali, aby mełamedzi i przewodniczący jesziw 

                                                
292 Warto wskazać na ironię, że tamtejszy pinkas bractwa, czyli dokument o życiu rzemieślników, nie znajdował 
się u żadnego z ich potomków, ale u Zelka Zalcmana pochodzącego z najbogatszej rodziny w mieście (przyp. 
autora). 
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posiadali właściwe kompetencje i oddalali każdego, na kogo padł cień podejrzenia; rozstrzygali 

spory między jednostkami i całymi bractwami; wysłuchiwali zeznań świadków i przyjmowali 

przysięgi; wprowadzali porządek w połączonych bractwach, aby nie panował tam chaos; 

mianowali specjalnych przedstawicieli do przeprowadzania spisów ludności i ściągania 

podatków, prowadzili pertraktacje w imieniu kahału oraz słali prośby i deputacje do rządu i 

książąt; byli w pisemnym kontakcie z innymi kahałami i często społecznie pracowali dla dobra 

ogółu; wydawali przepisy i publikowali obwieszczenia, nakładali kary grzywny, a nawet 

cheremy. 

Cała ta działalność była w większości przypadków dokładnie zapisywana w pinkasie 

kahału, przez specjalnie w tym celu wyznaczonego sofera, i potwierdzana podpisami rabinów, 

dajanów i parnasów. 

Pinkas kahalny różni się od pinkasów bractw pod względem treści i porządku. 

Wszystkie inne pinkasy zwyczajowo zaczynają się od regulaminu uchwalanego jeszcze zanim 

powstanie bractwo. Pinkas kahalny ma jednak mniej przepisów, ponieważ kahał nie zajmował 

się ich ustalaniem z wyprzedzeniem, ale reagował na bieżące wydarzenia. Każde nowe 

zdarzenie w życiu społeczności żydowskiej i każde nowe zjawisko powodowało, że rabini, 

parnasi oraz inni przedstawiciele władz kahalnych zbierali się, debatowali, pertraktowali z kim 

to było konieczne, i dopiero wtedy opracowywali adekwatne zapisy odpowiadające 

powstałemu stanowi rzeczy. 

Nawet regulacje o wyborach, pojawiające się najczęściej na wstępie, w pinkasach 

kahalnych są inne niż w pinkasach bractw. Z ważnych przyczyn poszczególne bractwa miały 

prawo zmienić dzień wyborów z półświątecznego dnia Pesach na inny dzień w całym roku. 

Jednak w kahale wybory musiały mieć miejsce właśnie w półświąteczny dzień Pesach i nie 

mogły w żadnym wypadku być przełożone na inny dzień. W bractwach ten, kto został 

zgłoszony jako kandydat w wyborach do urzędu bractwa, mógł odmówić tego honoru bez 

podawania żadnych przyczyn. W kahale jednak żaden kandydat nie mógł odmówić 

wyznaczenia na urząd, aby nie złamać zasady: „Nie odłączaj się od ogółu” (Awot 2:5). 

W pinkasie kahału miasta Chmielnika znajduje się taki zapis: „Ten, kto został 

wyznaczony w wyborach jako kandydat, nie może odmówić. Jeśli odmawia, ma za to stracić 

swoje prawo do nominowania oraz bycia wybieranym na jakikolwiek urząd w kahale na okres 

trzech lat, a jego nazwisko ma zostać wpisane do pinkasu, aby go zawstydzić”. 

Jak powiedziano, wybory odbywały się wyłącznie w półświąteczny dzień Pesach. 

Parnas chodesz wzywał na wybory i większość członków kahału musiała przyjść i wziąć w 

nich udział. Wyniki wyborów i nazwiska nowo wybranych każdego roku były zapisywane w 
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pinkasie, a ustępujący urzędnicy musieli się pod tym podpisać. Prawie każdy protokół 

wyborczy w pinkasie kahalnym zaczyna się od słów: „Szczęśliwie przeprowadzono wybory w 

dniu takim-to-a-takim w czasie półświątecznym dniu Pesach, roku takiego-to-a-takiego, jak jest 

w zwyczaju we wszystkich gminach”, a w niektórych pinkasach: „jak jest w zwyczaju we 

wszystkich diasporach żydowskich”. 

Tak jak w bractwach, wybory do kahału również odbywały się na różny sposób. Według 

niektórych pinkasów zgromadzeni wybierali spośród siebie pięciu elektorów, którym nie wolno 

było być krewnymi. Następnie elektorzy wybierali nowych urzędników. Według innych 

pinkasów nie kahał, ale ustępujący urzędnicy wybierali nowych. Jeszcze według innych 

zarówno elektorzy, jak i urzędnicy byli wybierani z całego kahału większością głosów, albo 

przez losowanie karteczek z nazwiskami. W tym ostatnim przypadku elektorzy jedynie 

zestawiali wykaz kandydatów, na których miano głosować. 

Tak mniej więcej przebiegał porządek wyborów do kahału: najpierw wybierano 

czterech roszim293, potem trzech alufim294 i dopiero na końcu siedmiu towim295. 

Dla każdej z wyżej wymienionych funkcji wybierano również bimkom (zastępcę) na 

wypadek nieszczęścia. Wybierano też dwunastu parnasów miesięcznych, jednego roe cheszbon 

(nadzorcę rachunków), gabajów do różnych gminnych instytucji, jak: Talmud Tora, szpital, 

hekdesz296 i innych instytucji dobroczynnych działających w mieście. Wybierani byli również: 

nadzorca nad „taksą”, machzek ha-pinkas (gabaj, u którego miał się zawsze znajdować pinkas), 

a także specjalny sofer. 

Roszim byli zarządcami gminy. Trzymali pieczę nad wszystkimi religijnymi potrzebami 

kahału, jak: synagoga, bet ha-midrasz, jesziwy, mykwy. Zatwierdzali budżety, wyznaczali 

lekarza, łaziebnego itd. Kiedy było to konieczne prowadzili pertraktacje z innymi kahałami. 

Alufim troszczyli się o finansowy stan kahału. Opracowywali plany gromadzenia 

koniecznych funduszy i racjonalizowania wydatków. Została im przyznana władza nad 

ściąganiem podatków i wyznaczaniem opłacanego gowe (poborcy). Jeśli ktoś zalegał z 

podatkami albo chciał wykręcić się od ich płacenia, mieli prawo skonfiskować u niego 

kosztowne przedmioty i zatrzymać je jako zastaw, a nawet, jeśli to było konieczne, sprzedać je 

na poczet podatku. 

                                                
293 Przewodniczący gminy, częściej używano określenia parnas. Po polsku nazywani byli seniorami, starszymi 
albo zawiadowcami (przyp. tłum.). 
294 Osoba zamożna i wpływowa, członek władz gminy, dosł. dostojnik, zaufany (przyp. tłum.). 
295 Pomocnicy parnasów, po polsku zwani często ławnikami lub dobrymi mężami (przyp. tłum.). 
296 Azyl dla chorych i ubogich (przyp. tłum.). 
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Tojwim byli ciałem doradczym. Każde zwyczajne, a zwłaszcza nadzwyczajne 

wydarzenie, na przykład epidemia w mieście, potrzeba ściągnięcia podatków dla księcia albo 

szlachcica, decyzja o wybudowaniu nowego świętego miejsca, wytyczenie cmentarza, 

nałożenie cheremu, kwurat chamor297 itd., powodowało, że roszim naradzali się i podejmowali 

decyzje wspólnie z towim. 

W niektórych pinkasach natknęliśmy się również na szamajim298 (taksatorów). 

Szacowali oni jakiej wysokości opłat należy zażądać od każdego, według jego zdolności, na 

potrzeby kahału albo dla pokrycia podatków państwowych. 

W większości pinkasów kahalnych znajdują się zapisy o pewnej ustalonej drodze 

awansów urzędniczych, zwanych po hebrajsku seder ha-hadraga. Według tego przepisu 

żadnemu członkowi kahału nie wolno było od razu zostać rosz, aluf albo tow, ale wcześniej 

musiał przejść przez wszystkie szczeble, zaczynając od najniższego, aż dostąpił najwyższego 

urzędu. Kiedy przestudiowaliśmy niektóre protokoły wyborcze z kilku lat pod rząd, 

zauważyliśmy, że co roku pojawiała się bardzo niewielka liczba nowych urzędników. 

Sprawujący pewne funkcje w poprzednim roku byli awansowani: z rosz na aluf, z aluf na tow 

itd. 

Wyjątek w pokonywaniu wszystkich stopni robiony był dla słynnych mędrców i 

uczonych, zwłaszcza dla musmachim299. W tym samym chmielnickim pinkasie zapisane jest, 

że ten, kto wydawał orzeczenia rabiniczne, a jego ojciec był już gabajem, może zostać 

kandydatem do kahału na każdy urząd, nawet jeśli nie przeszedł przez wszystkie stopnie w 

hierarchii. 

Warto również przytoczyć następujący zapis z wyżej wspomnianego pinkasu, który 

podkreśla odrębne przywileje dla uczonych w Torze: „Jeśli w naszym mieście osiedla się 

przybysz z innego miasta i chce zostać członkiem gminy, należy przyjąć go do kahału jako 

pełnoprawnego członka, o ile przynosi ze sobą pismo z poprzedniego kahału zaświadczające, 

że był jego członkiem i potwierdzone podpisami przewodniczących. Traci jednak wszystkie 

stopnie w hierarchii, jakie zdobył w poprzednim kahale. Inaczej jednak należy postąpić z 

uczonym w Torze. Jest on całkowicie zwolniony z przechodzenia seder ha-hadraga od nowa”. 

 

                                                
297 Dosł. ośli pogrzeb. Pogrzeb grzesznika pod płotem cmentarza (przyp. tłum.). 
298 Po polsku zwani również symplarzami (przyp. tłum.). 
299 Żyd, który otrzymał smiche i mógł być rabinem (przyp. tłum.). 
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6.	  Uchwały	  antyzbytkowe	  
 

Jak się okazuje, bogaci dziedzice, którzy w owych czasach wręcz pławili się w 

bogactwie i luksusach, mieli wielki wpływ na zamożnych Żydów. Żydowscy bogacze uczyli 

się od szlachciców, w jaki sposób prowadzić wystawne życie i zachowywać się po pańsku. 

Urządzali swoje domy kosztownymi meblami, jeździli drogimi karetami, a zwłaszcza 

wyprawiali wystawne uczty na wzór szlachecki: z wielkimi kapelami muzycznymi, 

najdroższymi daniami i winami. Takie uczty ciągnęły się przez kilka dni. Miało to wielorakie 

szkodliwe skutki. Po pierwsze przyciągało wzrok niezamożnych chrześcijan. Patrzyli oni 

krzywo i dziwili się, skąd „Żydki” biorą tyle pieniędzy na wspaniałe stroje i inne luksusy. Nie 

inaczej, że muszą oszukiwać, bo „Żyd to łajdak!”. 

Po drugie, wpływało to źle na samych Żydów. Biedni nie chcieli pozostawać w tyle za 

bogaczami, i wyprawiali swoje uczty na podobnie wystawny sposób, prześcigając się w 

wydatkach, będących ponad ich możliwości. To wtrącało ubogich w jeszcze większą biedę i 

powodowało wiele cierpień. Po trzecie, takie ciągnące się uroczystości i hulanki prowadziły do 

pijaństwa, lekkomyślności i niemoralnych zachowań. 

Wszystko to dostrzegali ówcześni żydowscy przywódcy duchowi. Wyczuwali oni 

niebezpieczeństwo grożące społeczności, rozumieli, dokąd mogą prowadzić takie zwyczaje. 

Dlatego rozpoczęli surową, planową walkę z takim zachowaniem, i używali wszystkich swoich 

wpływów, aby je ukrócić. 

Dlatego nie dziwi, że wśród starych ukraińskich pinkasów nie można znaleźć ani 

jednego, w którym nie znalazłyby się zapisy, proklamacje i odezwy przeciwko takiemu 

rozpustnemu, rozrzutnemu życiu. 

W pinkasie kahalnym miasta Bar znajduje się apel, który miejscowy rabin wraz z 

dajanami i przywódcami kahalnymi w roku 5585 (1825) skierował do urządzających 

przeciągające się hulanki i ucztowanie. We wszystkich synagogach i bet ha-midraszach 

wywieszono następujące zarządzenie: 

Słuchajcie, wszyscy członkowie świętego kahału! Ogłaszają wam to publicznie 

czcigodny rabin, wielki i słynny mędrzec, przewodniczący sądu rabinackiego i zwierzchnik 

jesziwy – oby czuwał nad nim będący jego Opoką i Wybawicielem, wraz z szacownym 

dobroczyńcą parnasem miesięcznym gminy – oby czuwał nad nim będący jego Opoką i 

Wybawicielem, a także wraz z wybitnymi czcigodnymi rabinami, wysokimi sędziami sądu 

rabinackiego – oby czuwał nad nimi będący ich Opoką i Wybawicielem. Jako że popełniane są 

wielkie grzechy, gdy wyprawia się ucztę weselną przez więcej niż jedną noc, dlatego też 
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wprowadza się w mieście słowami świętych i prawem stanowionym przez rabinów zakaz, by 

począwszy od dnia dzisiejszego nikomu nie przeszło przez myśl, by wyprawić ucztę weselną 

trwającą dłużej niż jedną noc. Tego zaś, kto kto rozrzuca płot, wąż go ukąsi300 i nie będzie na 

to lekarstwa podług prawa rabinicznego, albowiem jego przewina będzie większa niż on sam, i 

będzie tkwił obłożony klątwą jak złapany w sidła. Ten, kto wyprawi ucztę, i ten, który opuści 

swój dom, by wziąć udział w uczcie trwającej dłużej niż jedną noc, zostanie zapisany w pinkasie 

jako przestępca. I cały lud wysłuchał, okazał bojaźń i już więcej świadomie nie grzeszył. 

Walkę z życiem w luksusie rabini toczyli silną ręką, ale również z odpowiednim 

namysłem i powagą. Ustalali, ile czasu może trwać dana uroczystość, ilu gości można zaprosić 

i ile typów dań można zaserwować. Często ograniczano nawet liczbę biedaków, których mógł 

zaprosić gospodarz i wskazywano jakie dania wolno było podać301. 

Za ilustrację niech posłużą następujące zapisy, znajdujące się w wyżej wspomnianym 

pinkasie z Baru: 

1.   Podczas powitania pana młodego, zarówno miejscowego jak i z innego miasta, podczas 

rumpl302 nie wolno urządzać poczęstunku dla nikogo, oprócz najbliższych krewnych. 

2.   Z okazji ślubu, jeśli gospodarz jest bogaczem303, wolno mu zaprosić dwa minjany, 

oprócz krewnych, kle-kojdesz304 i biedaków. 

3.   Jeśli gospodarz jest średniozamożny, nie wolno mu zapraszać żadnych obcych, oprócz 

kle-kojdesz, biedaków i krewnych, jedynie takich którzy zgodnie z prawem żydowskim 

są posl-leejdes305. 

4.   Jeśli gospodarz jest niezamożny, wolno mu wezwać kle-kojdesz i krewnych, jedynie 

takich którzy zgodnie z prawem żydowskim są posl-leejdes. 

5.   Na ucztę z okazji obrzezania bogaczowi wolno zaprosić dwa minjany, wliczając w to 

krewnych, oprócz kle-kojdesz i biedaków. 

6.   Średniozamożnemu gospodarzowi wolno zaprosić tylko jeden minjan, wliczając w to 

krewnych, oprócz kle-kojdesz i biedaków. 

7.   Niezamożnemu gospodarzowi w ogóle nie wolno urządzić uczty z okazji obrzezania. 

Może jedynie częstować konfiturami, ciastkami i wódką. 

                                                
300 Koh 10,8 (przyp. tłum.). 
301 Z okazji najważniejszych wydarzeń, na przykład obrzezania, ślubu, urządzanie uczt było obowiązkowe i 
stanowiło micwę, podobnie jak ugoszczenie na nich ubogich (przyp. tłum.). 
302 Z jid. przyjęcie zaraz po zaślubinach (przyp. tłum.). 
303 Stopień zamożności określany był na podstawie wysokości płaconego rocznego podatku (przyp. autora). 
304 Zatrudniony w gminie żydowskiej, np. rabin, dajan, szojchet, chazan, szames (przyp. tłum.). 
305 Zdyskwalifikowany przez pokrewieństwo do bycia świadkiem w sądzie w jego sprawie. W tym przypadku 
chodzi prawdopodobnie o bliskich krewnych (przyp. tłum.). 
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8.   Podczas uroczystości z okazji narodzin syna lub córki, nie może być podawany żaden 

poczęstunek, ani rozdawane ciasteczka. 

Takie i podobne zapisy znajdują się również w innych pinkasach. 

7.	  Wyroki	  i	  zeznania	  świadków	  
 

a.	  
W wielu pinkasach kahalnych spotyka się również wszelkiego rodzaju wyroki w 

związku ze sporami między jednostkami oraz jednostką a społecznością. 

Najciekawsze jest to, że rabini, dajani i przewodniczący kahału odnosili się do 

najmniejszych spraw z taką samą powagą, dokładnością i atencją jak do dużych. Jeśli ktoś 

przychodził zeznawać jako świadek, twierdząc, że taki a taki podarł księgi w bet ha-midraszu, 

ktoś inny oczernił Żydówkę, a jeszcze inny naruszył zasady bractwa – przywódcy kahalni 

zbierali się, aby debatować nad sprawą oraz wezwać i przesłuchać świadków, a następnie 

wydawali wyrok. 

W większości przypadków karą było wykluczenie z bractwa albo kahału: za ciężkie 

przewinienia na zawsze, a za lżejsze tymczasowo. 

Jeśli ktoś zostawał wykluczony na określony czas, to po jego upłynięciu mógł zwrócić 

się do kahału albo bractwa z prośbą o ponowne przyjęcie. Prośba taka mogła być jedynie 

pisemna. Przywódcy wspólnoty zbierali się i naradzali. Jeśli winowajca przez ten czas 

rzeczywiście zmienił swoje postępowanie, w większości przypadków był przyjmowany z 

powrotem. 

Jako ilustrację przytoczę tu kilka takich charakterystycznych wyroków zaczerpniętych 

z pinkasu miasta Latyczowa306. 

W wieczór Simches Tojre 5486307 w wielkiej synagodze miało miejsce następujące 

zdarzenie. 

Wśród wiernych znajdował się woźnica, który z okazji święta już od wielu lat różnymi 

trunkami wprawiał się w dobry humor. Kiedy wywołano go do hakafa308 i przekazano w jego 

ręce wielki zwój Tory ze srebrną koroną (jak wiadomo korony Tory były ozdabiane wieloma 

srebrnymi dzwoneczkami, a na samym czubku korony jednym dużym dzwonkiem), a woźnica 

                                                
306 Latyczów – miejscowość w Ukrainie, stolica rejonu obwodu chmielnickiego. W 1884 roku Żydzi stanowili 
ponad 50% ludności Latyczowa (przyp. red.). 
307 1786 rok (przyp. tłum.). 
308 Hakofe, hakafa, obnoszenie zwoju Tory w synagodze podczas Simchat Tora (przyp. tłum.). 
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zobaczył na czubku korony duży dzwonek i usłyszał jak dzwoni, w zachwycie wykrzyknął na 

cały głos: „Ten dzwonek byłby dobry dla mojej siwej szkapy!”. 

Modlący się uznali to za lekceważenie świętości, rzucili się na niego i porachowali mu 

kości, a zaraz po świętach wezwali przed bet-din, aby odpowiedział za zniewagę, której się 

dopuścił. Karą było wykluczenie z kahału na zawsze. 

Jednak po dwóch latach woźnica zwrócił się do bet-dinu z pisemną prośbą, która 

znalazła się w pinkasie. Skarży się on w niej, że odkąd go wykluczono z gminy, stał się 

nędzarzem, prosi zatem o zlitowanie nad nim i jego rodziną, wybaczenie mu grzechu i przyjęcie 

z powrotem. 

Zwołano zebranie i wspólnie postanowiono anulować poprzedni wyrok, ale pod 

warunkiem, że przez trzy lata woźnica będzie usługiwał kahałowi i każdego roku urządzał 

wielką ucztę, na którą zostaną zaproszone najważniejsze osoby w gminie. Po trzech latach 

będzie traktowany jak nowy członek gminy309, który powinien od początku przejść wszystkie 

stopnie seder ha-hadraga. 

Inna historia: Pewien człowiek schował się pod łóżkiem pary nowożeńców w noc 

poślubną. Wyrok brzmiał: związać mu ręce i nogi i wywieźć poza miasto na wozie z gnojem. 

Pewnego rzeźnika ukarano grzywną i nakazem urządzenia uczty dla kahału za to, że 

złamał obowiązujący od pewnego czasu zapis, zgodnie z którym zabronione było ubijanie kóz 

w lecie, ponieważ ich mięso jest wtedy szkodliwe. 

Często spotyka się również wyroki rozsądzające spór między dwoma bractwami, a 

czasami nawet między dwoma miastami. Nazwiska powodów i zeznania świadków zawsze 

były dokładnie zapisywane w pinkasie. 

b.	  
W pinkasach znaleźć można nie tylko wyroki w sporach między Żydami, ale także 

między Żydami a nie-Żydami. W jednym z pinkasów widziałem takie oto zdanie: „Goj Iwan 

mówi tak, goj Jewdokim tak, a goj Jemilian tak”. 

Z zeznań tych dowiadujemy się, że chrześcijańska ludność miasteczka darzyła rabinów 

wielkim szacunkiem i całkowicie poddawała się ich wyrokom. 

Jeszcze ostatnimi czasy, przed I wojną światową, było na Ukrainie całkiem zwyczajnym 

zjawiskiem zobaczyć chłopa, ciągnącego Żyda do rabina. Zdarzało się nawet całkiem często, 

że dwaj goje chętniej zdawali się na wyrok rabina niż na zwyczajny sąd. Wyrażenia: „Pidem 

do rabina” (chodźmy do rabina), albo „Do rabina nie pidem” (do rabina nie pójdziemy), były 

                                                
309 Dosłownie ‘chawer’ (przyp. red.). 
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bardzo często używane przez gojów, nie tylko w związku ze sporem między Żydem a gojem, 

ale nawet między gojami członkami społeczności chrześcijańskiej. 

W pinkasie miasta Latyczowa spisano treść porozumienia, pod którym swoje podpisy 

złożyli miejscowy ksiądz i przedstawiciele władz kahalnych. Okazuje się, że Żyd okradł kościół 

i został złapany. Znaleziono u niego wszystkie ukradzione przedmioty. Brakowało tylko 

jednego wartościowego pucharu. Ksiądz zwrócił się w tej sprawie do kahału, który zgodził się 

zapłacić za puchar pewną sumę. 

c.	  
Ukraińscy chłopi znali również cudowne opowieści o cadykach i świętych Żydach, 

zwłaszcza o „rabinie Srulu”, czyli Baal Szem Towie. Nieraz przychodziło nam słuchać takich 

historii od chłopskich woźniców, z którymi podróżowaliśmy. 

W Międzybożu pewien stary chłop opowiedział nam o Beszcie historię, którą usłyszał, 

będąc jeszcze małym chłopcem od swojego ojca, który osobiście znał cadyka. 

„Dziś nie ma już takich rabinów jak kiedyś!” – takimi słowy rozpoczął swoją opowieść 

staruszek potrząsając siwą czupryną na lewo i prawo. „Nie! Byli całkiem inni. Kiedy byłem 

dzieckiem, mój ojciec, Carstwo jemu niebesnoje310, opowiadał, że u nas w Międzybożu żył 

kiedyś wielki, święty rabin. Miał na imię Srul. Ten Srul był »sprawiedliwym rabinem« i czynił 

czudesa311. Nie nosił ubrań z jedwabiu, ale z prostego lnu, modlił się pod gołym niebem na 

bezkresnych polach i w gęstych lasach. Jego głos również był święty: kiedy modlił się do Boga 

i śpiewał, stado ptaków krążyło nad jego głową i śpiewało razem z nim. Chłopi czuwali nad 

nim, aby nikt mu nie przeszkadzał. Pewnego razu parobek chciał go wystraszyć. Język przykleił 

mu się do podniebienia i został niemową. Inny chciał rzucić w Beszta kamieniem, ręka mu 

zdrętwiała i nie mógł jej zgiąć. Mój ojciec sam widział jak Srul nago tarzał się w śniegu i kąpał 

w polonke (przeręblu). Kiedy Beszt potrzebował wody, wtykał swój kij w ziemię, przekręcał 

nim i wytryskało źródełko!”. 

Takie oto i podobne historie ukraińscy chłopi opowiadali również o innych cadykach i 

chasydzkich rebe, którzy żyli i działali w ich miasteczkach. Nie było nawet rzadkością, że chłop 

przychodził z prośbą albo przyprowadzał chore dziecko, aby „święty rabin” je pobłogosławił. 

Nawet okoliczni bogaci dziedzice często w nieszczęściu przyjeżdżali po radę. 

                                                
310 Ros. „niech będzie mu Królestwo Niebieskie”, zwyczajowo przy wspominaniu osoby zmarłej (przyp. red.). 
311 Ros. cuda (przyp. red.). 
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W Annopolu opowiadają: Po śmierci cadyka reb Zisze z Annopola312 zdarzało się, że 

chłopi przyjeżdżali na jego grób z prośbami i płakali. Pewnego razu, krótko po śmierci reb 

Zisze, z pobliskiej wsi przyjechał chłop, którego syn miał się stawić do wojska. Chłop padł na 

grób reb Zisze: „Rabinie! Święty rabinie! Jeśli uratujesz moje dzieciątko postawię ci ohel!”. 

Stało się tak, że akurat syn tego chłopa został pominięty w rekrutacji. Chłop przybył do 

miejscowego rabina, opowiedział o swojej obietnicy i prosił go, aby na jego koszt wybudował 

murowany ohel na grobie reb Zisze. Rabin spełnił jego prośbę i wybudował piękny ohel, a 

chłop pokrył wszelkie koszty. 

d.	  
W trudnych czasach, kiedy kahał bardzo potrzebował pieniędzy na pilne wydatki, jak 

na przykład naprawa synagogi po pożarze, przebudowa hekdeszu, który już się rozpadał, 

naprawa dachu łaźni, aby nie padał do środka deszcz, albo nawet spłacenie zaległych podatków, 

zaciągano długi u miejscowych bogaczy i jako zastaw dawano im część własności gminy, na 

przykład korony na Torę, srebrne i miedziane menory i inne wartościowe przedmioty. 

Pożyczona suma ze szczegółowym wykazem zastawionych kosztowności była zapisywana w 

pinkasie i przypieczętowywana przez obie strony. 

Zdarzało się również, że ktoś wyjechał do Erec Isroel, i zostawiał w rękach kahału 

pewną sumę pieniędzy z zastrzeżeniem, że jak długo będzie żył, należy regularnie wysyłać mu 

niewielkie kwoty, a po jego śmierci pozostały majątek rozdzielić jako cedakę, zgodnie z 

zapisem w testamencie. Całe porozumienie razem z testamentem, było wpisywane do pinkasu. 

W pinkasach spotyka się różnego rodzaju porozumienia zawarte z urzędnikami kahału, 

na przykład z łaziebnymi: ile razy w tygodniu łaźnia ma być otwarta; z felczerami: ile razy w 

roku felczer ma upuszczać krwi i ile powinno wynosić jego wynagrodzenie. 

W pinkasach kahalnych spisywano również zeznania świadków i zaświadczenia 

rabinów, dajanów i przywódców kahalnych o pannach, które straciły dziewictwo w wyniku 

nieszczęśliwego wypadku albo gwałtu. Ojciec takiej panny zwykle przyprowadzał ją przed 

przywódców kahalnych, opowiadał o nieszczęśliwym zdarzeniu, a jego słowa potwierdzali 

naoczni świadkowie. Przywódcy kahalni razem z bet-dinem przeprowadzali dokładne śledztwo 

i wypytywali świadków. Jeśli niewinność dziewczyny była poza wszelką wątpliwością, całą 

sprawę zapisywano w pinkasie. Przywódcy kahalni i dajani podpisywali się pod wszystkim i 

                                                
312 Zisze lub Zusja z Annopola, jeden z najbardziej znanych chasydzkich rabinów, uczniów magida Dow Bera z 
Międzyrzecza. Reb Zisze miał umrzeć w roku 1800 (przyp. red.). 
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wydawali pismo służące pannie jako dowód na jej niewinność, kiedy osiągnęła odpowiedni 

wiek i powinna wyjść za mąż. Stąd pochodzi zwrot: „dziewczyna z pismem313”. 

e.	  
Jednym z podstawowych obowiązków kahału było również czuwanie nad tym, aby 

poszczególne bractwa i związki koordynowały stosunki między sobą. Jak już wcześniej 

powiedziano, poszczególne bractwa prowadziły samodzielne pinkasy i ustanawiały własne 

przepisy. Nieraz okazywało się, że wchodziły one ze sobą w konflikt, a nierzadko zdarzało się, 

że były w całkowitej sprzeczności z ogólnymi przepisami kahału, a to prowadziło do kłótni i 

różnicy zdań. W takich przypadkach przywódcy kahalni i całe ciało sądownicze byli bardzo 

surowi i zmuszali bractwa do podporządkowania się ich opinii i zmiany przepisów zgodnie z 

kahałowymi. 

Nie wszędzie bractwa miały swoje bet ha-midrasze. W takich miastach postanawiano, 

że w synagodze i innych bet ha-midraszach, należy w niektóre szabesy wyznaczyć alije dla 

członków poszczególnych bractw. Mianowicie: w szabes Bereszit do czytania Tory wzywano 

członków „Chewra Szas”314; w szabes kiedy czytano parszę Lech lecha, gdzie znajduje się 

werset „Będziecie obrzezywali ciało napletka”315, wzywano mohelów316; parsza Wa-jera, gdzie 

jest napisane „Spojrzawszy dostrzegł trzech ludzi naprzeciw siebie. Ujrzawszy ich podążył do 

wejścia do namiotu na ich spotkanie”317 należała do „Chewra Hachnasat Orchim”; szabes 

Miszpatim, gdzie czyta się „Jeśli pożyczysz pieniądze ubogiemu z mojego ludu”318 należał do 

„Chewra Gmilut Chesed”319; szabes Szemini, gdzie znajduje się werset „Oto zwierzęta, które 

będziecie jeść spośród wszystkich zwierząt, które są na ziemi”320 do „Chewra Maachl 

Kaszer”321, które zaopatrywało żydowskich żołnierzy w koszerne jedzenie; szabes Ekew, z 

wersetem „Pan oddali od ciebie wszelką chorobę”322 do „Bikur Cholim”, i konsekwentnie w 

inne szabesy dla innych bractw323. 

                                                
313 W oryg. ksaw, pismo, dokument (przyp. tłum.). 
314 Nazwa stowarzyszenia osób poświęcających się studiowaniu Talmudu, inaczej „Bractwo talmudyczne” (przyp. 
tłum.). 
315 Rdz 17,11 (przyp. tłum.). 
316 Mohel (hebr., „obrzezujący”) – człowiek wykonujący zabiegi rytualnego obrzezania noworodkom płci męskiej 
zazwyczaj w ósmym dniu ich życia. Musi być dorosłym mężczyzną, Żydem wolnym od podejrzeń o herezję; w 
dniu ceremonii właśnie on prowadzi modły w synagodze (przyp. red.). 
317 Rdz 18,2 (przyp. tłum.). 
318 Wj 22,24 (przyp. tłum.). 
319 Dosłownie „Bractwo bezinteresownej pożyczki” (przyp. red.). 
320 Kpł 11,2 (przyp. tłum.). 
321 Dosłownie „Bractwo koszernego jadła” (przyp. red.). 
322 Pwt 7,15 (przyp. tłum.). 
323 Rabin Aron Peczenik z Nowego Jorku opowiadał mi, że w Równem przyszli do przywódców kahalnych 
nosiwody z pretensją, dlaczego również ich bractwu „Szoawej Maim” nie przyznano odrębnego szabatu, aby mogli 
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Przytoczę tu jeszcze opowieść o wydarzeniach, które miały miejsce około 100 lat temu, 

jeszcze za życia rebego reb Mojszele z Korostyszewa (Żydzi nazywali to miasto Korszew). 

Historia ta została szczegółowo zapisana w pinkasie. W Korostyszewie rozmawialiśmy ze 

starcami, którzy sami byli świadkami tych wydarzeń. Opowiadał nam o nich również gabaj 

błogosławionej pamięci rebego Mojszele, starzec reb Abram Bloch. Zapoznaliśmy się też z 

synem szamesa reb Mojsze Chaima, jednego z bohaterów opowieści. Szczycił się on tym, że 

nadal mieszka w tym samym domu, w którym mieszkał jego ojciec, i że została u niego w 

spadku kapota, którą miał on na sobie, kiedy z rebem szli na męczeńską śmierć. Oto co się 

wtedy wydarzyło: w Korostyszewie wybuchła zaraza. Ludzie marli jak muchy. Mieszkańcy 

miasta często udawali się wtedy do rebego Mojszele, który był jeszcze bardzo młodym 

człowiekiem, ale już słynął w całej okolicy jako cudotwórca. Pukano do jego drzwi i proszono, 

aby się zlitował i modlił o ustąpienie zarazy. Rebe jednak zawsze ich odprawiał, za każdym 

razem kazał przyjść następnego dnia. Kiedy epidemia jeszcze się nasilała i wręcz „nie było 

domu, w którym nie byłoby umarłego”324, mieszkańcy nie mogli się już powstrzymać i wszyscy 

mężczyźni, kobiety i dzieci, pewnego poranka przyszli do rebego, otoczyli jego dziedziniec i 

nie przestawali zawodzić i błagać: „Rebe pomóż! »Bo woda mi sięga po szyję«325 Rebe, 

pomóż!”. Lament dochodził do niebios. 

Wtedy rebe Mojszele posłał po szamesa reb Mojsze Chaima i zapytał go, czy jest 

gotowy razem z nim narazić swoje życie na niebezpieczeństwo. „Mojsze Chaimie, być może 

my obaj, współdziałając, możemy uratować całe miasto przed aniołem zagłady” – powiedział. 

Reb Mojsze Chaim nie wahał się ani chwili i zaraz odpowiedział: „Jestem gotowy 

zrobić, co rebe mi rozkaże, nawet oddać życie!”. 

Opowiadają, że jeszcze tej samej nocy obaj wyruszyli poza miasto, w dół wzgórza, do 

miejsca gdzie stał miejski ustęp, niedaleko łaźni. Zanim zdołali zrobić pierwszy krok rebe 

ostrzegł szamesa, aby ten z całych sił trzymał się jego paska, dokładnie obliczał literę po literze 

cerufim326, szemot327 i haszwaot328, które przekazał mu wcześniej, a przede wszystkim nie 

dekoncentrował się ani na chwilę. Mojsze Chaim przyrzekł dokładnie wykonywać polecenia i 

obaj zaczęli powolutku schodzić ze wzgórza. Jednak kiedy tylko postawili pierwsze kroki, za 

                                                
zostać wezwani do czytania Tory. Kiedy zapytano ich, który szabat chcieliby dla siebie, odpowiedzieli, że ten 
kiedy czyta się sedrę „Emor” (emer) (przyp. autora). Nieprzetłumaczalna gra słów: „emer” znaczy w jidysz wiadro, 
w wymowie przypomina tytuł parszy „Emor” (przyp. tłum.). 
324 Wj 12,30 (przyp. tłum.). 
325 Ps 69,2 (przyp. tłum.). 
326 Kombinacja liter świętych imion (przyp. tłum.). 
327 Imiona Boga albo imię anioła posiadającego nadzwyczajną moc (przyp. tłum.). 
328 Zaklęcia mające na celu wypędzenie złego ducha (przyp. tłum.). 
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ustępem pojawił się czarny pies i zaczął iść im naprzeciw. Z każdym krokiem psisko rosło coraz 

większe i kroczyło w ich kierunku. Rebe w wielkim natchnieniu po cichu szeptał święte 

wersety, obliczał cerufim i powoli, bez strachu, krok za krokiem, schodził z góry naprzeciw 

coraz większej bestii. Reb Mojsze Chaim mocno trzymał pasek rebego, odważnie kroczył 

naprzód i nie odwracał myśli od haszwaot i cerufim, tak jak mu przykazał rebe. 

Pies, który był czarny jak najciemniejsza noc, nie przestawał leźć w ich kierunku, i z 

każdym krokiem rósł coraz większy, prawie do nieba. Jego przekrwione oczy płonęły w 

ciemnościach jak rozżarzone węgle, budząc strach i przerażenie. Jednak reb Mojszele z 

szamesem nie lękali się i pewnym krokiem, ze świętym uporem, zmierzali naprzód aż zrównali 

się z przerażającym psiskiem. 

Nagle rozległo się dzikie wycie i przerażające szczekanie, wielki pies zaczął ustępować, 

a z każdym krokiem do tyłu – kurczyć się. Rebe z szamesem nie zatrzymywali się, nadal 

kroczyli ostrożnie naprzód, krok za krokiem, nie spuszczając wzroku z psa, który robił się coraz 

mniejszy. 

Kiedy podeszli bliżej ustępu, pies był już tak mały jak nowonarodzone szczenię. Reb 

Mojszele dał mu energicznego kopniaka w zadek i wepchnął do dołu z nieczystościami. Potem 

odwrócił się twarzą do miasta i razem z szamesem poszli szybkim krokiem na górę, nie 

oglądając się za siebie. 

Następnego dnia zaraza ustąpiła. 

8.	  Pinkasy	  jako	  kroniki	  historyczne	  
 

Pinkas był również kroniką wydarzeń kahału. Każde wydarzenie, małe czy duże, które 

miało miejsce w życiu gminy, było dokładnie zapisywane w pinkasie na pamiątkę dla 

przyszłych pokoleń. Jeśli nie daj Boże wybuchła zaraza i z tej okazji ułożono specjalne 

modlitwy, wszystko to wpisywano do pinkasu. Kiedy miało miejsce jakieś niecodzienne 

zdarzenie, na przykład oskarżenie rzucone na całą wspólnotę, czy wrogie zarządzenie władz, 

zawsze znalazł się ktoś, kto z tej okazji ułożył kine329 albo rymowaną pieśń, co skrzętnie 

zapisywano w pinkasie. Jeśli wyznaczono nowe miejsce pod cmentarz albo postawiono nowe 

ogrodzenie wokół starego cmentarza, wprowadzono nowy zwyczaj albo ustanowiono nowe 

przepisy czy też odrębne modlitwy – wszystko to znajdowało miejsce w kahalnym pinkasie. 

                                                
329 Lamentacja, pieśń żałobna (przyp. tłum.). 
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W pinkasach znaleźć można również historie o dybukach330, gilgulach331, psotnych 

diabłach, czartach, złych duchach; historie o świętych Żydach, cudotwórcach i 

lamedwownikach; opowieści o heretykach, znieważających szabes, denuncjatorach i wrogach 

Żydów, na których nałożono cherem i wypędzono z miasta, albo po śmierci pochowano pod 

cmentarnym płotem. 

W pinkasach opisywano również wydarzenia historyczne, takie jak rzezie i 

prześladowania, oskarżenia o mord rytualny, zarządzenia książąt, antyżydowskie kalumnie i 

nagle nadchodzące dobre nowiny i wybawienie. 

Wśród wydarzeń historycznych w ukraińskich pinkasach pierwsze miejsce zajmują 

tragiczne zajścia mające związek z dwoma krwawymi okresami: powstaniem Chmielnickiego 

w latach 1648-1649, a potem Gonty332 z 1768 roku. 

W pinkasach znajduje się wielka liczba lamentacji i pieśni żałobnych opowiadających 

o bestialstwach, okrucieństwach i barbarzyństwach popełnianych w tamtych czasach przez 

dzikich hajdamaków, jak również długie wykazy z nazwiskami męczenników, którzy oddali 

życie za wiarę, oraz utrzymane w różnych stylach modlitwy „El male rachamim”, które 

ówcześni rabini i goeni pisali ku pamięci męczenników. 

W wielu miastach i miasteczkach pisano megile333 opowiadające o cudach, które miały 

miejsce w tych tragicznych czasach i o tym, w jaki sposób Żydzi ocaleli. Rocznica cudu 

obchodzona była w takich miasteczkach jak drugie święto Purim, z prawie wszystkimi 

szczegółami, mianowicie: dzień wcześniej obowiązuje post, a wieczorem wszyscy zbierają się 

w synagodze, rabin czyta specjalny zwój, a następnego dnia wszyscy radośnie świętują. 

W Ostrogu w roku 5552 (1792), kiedy miasto znajdowało się w wielkim 

niebezpieczeństwie, było szturmowane i ostrzeliwane przez żołnierzy rosyjskich, nagle 

wydarzył się cud, który uratował je przed zagładą. Ówcześni rabini Ostroga, parnasi i 

przywódcy kahalni, zapisali całe wydarzenie pod postacią megile. Na końcu umieścili 

zalecenie, w jaki sposób przyszłe pokolenia mają upamiętniać cud, nakazali odmawianie 

                                                
330 Dybuk – znane mistyce żydowskiej i kulturze ludowej zjawisko zawładnięcia ciałem żywej osoby przez złego 
ducha. Zgodnie z wierzeniami, opętania dokonują na ogół dusze, które z powodu ogromu popełnionych grzechów 
próbują oczyścić się w ciałach żyjących ludzi (przyp. red.). 
331 Gilgul – potocznie: dusza, która wróciła na świat wcielając się w nowe ciało. Pochodzi od hebrajskiego terminu 
gilgul neszamot określającego żydowską doktrynę metempsychozy. 
332 Iwan Gonta, urodzony w 1705 roku jeden z przywódców koliszczyzny (wystąpienia ruskiego chłopstwa 
pańszczyźnianego, skierowanego przeciw polskiej szlachcie, ludności żydowskiej, kościołowi unickiemu oraz 
rzymskokatolickiemu i istniejącemu ładowi społecznemu, o charakterze masowej wojny chłopskiej). Pojmany 
przez Rosjan, został wydany staroście halickiemu Franciszkowi Ksaweremu Branickiemu i stracony po torturach 
w 1768 roku (przyp. red.). 
333 Z hebr. Zwoje (przyp. tłum.). 
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specjalnych modlitw i na każdego mieszkańca nałożyli święty obowiązek wypełniania tych 

pouczeń jak długo żyje, nawet jeśli osiedli się w innym mieście. 

Pełny tekst „Megilat nes Ostroh” został przytoczony wcześniej w rozdziale o wielkiej 

synagodze Maharszy w Ostrogu. Tutaj podaję jedynie zapis, na podstawie którego można sobie 

wyobrazić, w jaki sposób świętowano rocznice cudów i jakie obyczaje wprowadzano. Podaję 

tu zapis w tłumaczeniu na jidysz: 

Przez najważniejszych alufim, starszych i przywódców naszej gminy (Ostróg), Krasnej 

Góry i Międzyrzecza Ostrogskiego, oraz rabinów i uczonych w Torze wraz z naczelnym rabinem 

Oszerem Cwi, światłem diaspory, magidem i nauczycielem tutejszej społeczności, zostało 

postanowione, że:  

Ustanawia się na wieki obowiązek upamiętniania dni szóstego i siódmego miesiąca 

tamuz. Niech z ust naszych i ust naszych dzieci oraz wszystkich zamieszkujących to miasto, nie 

zniknie opowieść o tych wydarzeniach. O cudach jakie miały miejsce w te dwa dni będziemy 

opowiadać naszym dzieciom i wnukom i wspominać je każdego roku. 

Od piątego dnia tauez przed zapadnięciem nocy aż do rana siódmego dnia należy 

wznosić głośne modlitwy, lamentować i zawodzić, aby w ten sposób umacniać prośby słane 

wtedy do Boga przez mężczyzn, kobiety i dzieci. 

Szóstego dnia tamuz wczesnym rankiem należy zamknąć wszystkie sklepy, i nie otwierać 

ich, dopóki we wszystkich miejscach świętych nie zostaną odmówione wszystkie psalmy. 

Szóstego dnia nie należy modlić się w odrębnych minjanach, nawet modlących się o 

brzasku, poza stałymi synagogami. 

Szóstego dnia należy pościć do minche gdojle334. Nikomu nie wolno wziąć niczego do 

ust, z wyjątkiem kobiet w odmiennym stanie i karmiących. Ten jednak, kto nie jest w pełni 

zdrowy albo nie ma jeszcze 18 lat, może wykupić się od postów cedaką. 

Podczas szir szel jom, rano po modłach, należy odmówić rozdział psalmu 116 „Miłuję 

Pana, albowiem usłyszał głos mego błagania”. 

Siódmy dzień miesiąca tamuz zostaje ogłoszony dniem radosnym. Należy urządzać uczty 

na wzór uczt purimowych, przywdziewać świąteczne ubrania. Nie wolno odmawiać Modlitwy 

Błagalnej ani pościć, nawet z okazji jorcajtu. 

Do tego wszystkiego zobowiązujemy się my, nasze dzieci i wszyscy mieszkańcy miasta. 

Nikomu nie wolno wyłamywać się z przestrzegania tych zasad ani zmieniać porządku 

świętowania, ani mieszkającemu w Ostrogu, ani temu, kto przeniósł się do innego miasta. 

                                                
334 Nazwa modlitwy mincha, kiedy jest odmawiana zaraz po południu (przyp. tłum.). 
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Pod tekstem znajduje się 58 podpisów rabinów, parnasów i przywódców kahalnych. 

Takie miejscowe megile w większości przypadków były spisywane na pergaminie przez 

sofera, zdobione różnymi ilustracjami i adekwatnym ornamentem. Inicjały poszczególnych 

paragrafów są w większości iluminowane. Na końcu często umieszczano pieśń, a inicjały 

pierwszych linijek tworzą imię autora. 

W pinkasie kahału miasta Chmielnik znajduje się następujące „El male rachamim” ku 

pamięci ofiar pogromów Chmielnickiego z lat 5408-5409: 

Boże pełen miłosierdzia, który mieszkasz w niebiosach, udziel godnego spoczynku pod 

skrzydłami Twojej Obecności duszom zabitych ze świętych gmin – Chmielnik, Pohrebyszcze, 

Tulczyn, Połonne, Bar, Humań, Konstantynów i pozostałych świętych gmin, w liczbie około 

trzystu w krainach Rusi, Ukrainy, Litwy oraz Wołynia – ich mędrców, skrybów, 

najprzedniejszych przywódców, ludzi roztropnych, znawców Tory, którzy wiedli dysputy 

studiując ją i zgłębiając, a na ich czele mędrcy: nasz nauczyciel pan rabin Jechiel Michel syn 

naszego nauczyciela pana rabina Eliezera, i nasz nauczyciel pan rabin Chaim, i nasz nauczyciel 

pan rabin Icchok, i nasz nauczyciel pan rabin Szlomo syn naszego nauczyciela pana rabina 

Szmula haLewiego, i nasz nauczyciel pan rabin Azriel syn naszego nauczyciela pana rabina 

Jankewa Icchoka, nasz nauczyciel pan rabin Eliezer syn naszego nauczyciela pana rabina 

Jekusiela, nasz nauczyciel pan rabin Mojsze syn naszego nauczyciela pana rabina Jojnosena, 

nasz nauczyciel pan rabin Isroel, nasz nauczyciel pan rabin Lazar, nasz nauczyciel pan rabin 

Jankew, nasz nauczyciel pan rabin Szimszen z Ostropola, kolejnych już nie potrafię nazwać, 

ale było ich znacznie więcej, oraz pozostali mężczyźni, kobiety, chłopcy i dziewczynki – któż ich 

wymieni i zliczy? Tysiące i dziesiątki tysięcy – nie jest to przesada, lecz najprawdziwsza 

prawda, że ich krew płynęła jak woda owego roku (408) i następującego po nim (409), co jest 

znakiem szóstego tysiąclecia od stworzenia świata – by w wyjątkowy sposób uświęcić Twe Imię. 

Nie odstąpili od Ciebie, „Słuchaj, Izraelu, Pan, nasz Bóg, jest Bogiem Jedynym” – wołali i 

krzyczeli, skakali do potoków, rzek i jezior, w ich wodach topili się, jedno nieszczęście za 

drugim, tragedia za tragedią. Martwi ścielili się na polach, wciąż żywych wrzucano do grobów. 

Oby uznani zostali przez Ciebie za ofiarę zagrzeszną, całopalną, pokutną i śniedną. Spoczywają 

w chwale, są niby zamordowani rabi Akiwa i jego towarzysze, póki nie powstaną przy końcu 

czasów, gdy nadejdzie jeden długi przyjemny dzień świąteczny. Weź za nich pomstę na 

okrutnikach, strącając ich na dno otchłani. Dzięki zasłudze owych świętych, zgromadź 
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rozproszonych niby szuflą i widłami. Tak więc jasno i wyraźnie odrzeknie cała społeczność, 

mówiąc „Amen” 335. 

 

W Starokonstantynowie siódmego dnia miesiąca ijar obchodzone jest podobne święto i 

odczytywany specjalny zwój. Według niego miasto ocalało w następujący sposób: Kiedy 

hajdamacy z Chmielnickim na czele zbliżali się do Starokonstantynowa, było już pod wieczór, 

przed zachodem słońca. Ludzie zgromadzili się w wielkiej synagodze i modlili się głośno 

zawodząc. Wtedy siwy rabin wstał i nakazał, aby wszyscy poszli do domów, przywdziali biel, 

a następnie szybko wrócili do synagogi. Żydzi posłuchali i wkrótce wszyscy zjawili się w bieli, 

niektórzy w tachrichim, inni w kitlach336, a kobiety i dzieci w białych chustkach. Zaraz po 

zachodzie słońca, kiedy zaczęła zapadać noc, rabin nakazał wszystkim porozstawiać się po 

różnych zakątkach miasta i stać bez ruchu. Kiedy mordercy z Chmielnickim na czele wtargnęli 

do miasta i zobaczyli białe postacie, wzięli je za duchy, ogarnęło ich wielkie przerażenie i w 

popłochu uciekli. 

W pinkasie Starokonstantynowa została również zapisana następująca osobliwa 

historia: przed Pejsech podrzucono do wielkiej synagogi zwłoki chrześcijańskiego dziecka i 

oskarżono Żydów o mord rytualny. Rabina z kilkoma przywódcami kahalnymi wtrącono do 

więzienia. Tam jeden z nich zmarł. Rabin rozkazał pochować zmarłego razem z pisemną prośbą 

                                                
335 W “Jeda-am” z miesiąca tewet 1950, nr 5-6, s. 23 został wydrukowany następujący „El male rachamim” (o 
męczennikach z lat 5408-5409), z uwagą, że A. Litwin w 1912 r. przepisał go ze starego podartego siduru 
znalezionego w Nieświeżu. Główny tekst jest, w porównaniu z naszym, krótszy, ale wykaz miast iż gaonów 
dłuższy i bardziej szczegółowy. Jeden tekst uzupełnia drugi: „Boże pełen miłosierdzia, który mieszkasz w 
niebiosach, udziel godnego spoczynku pod skrzydłami Twojej Obecności duszom zabitych ze świetnego wielkiego 
Niemirowa, Borczówki, Wierchówki, Pohrebyszcz, Tulczyna i Połonnego, Baru, Humania, Konstantynowa, 
Narola, Włodawy, Kraśnika, Szczebrzeszyna i pozostałych świętych gmin w ich liczbie w obrębie Rusi i Ukrainy, 
Litwy, Podola oraz Wołynia – ich mędrców i skrybów, przywódców, ludzi pobożnych i roztropnych, znawców 
Tory, którzy wiedli dysputy studiując ją i zgłębiając, a na ich czele mędrcy: nasz nauczyciel rabin Jechiel Michel 
syn naszego nauczyciela rabina Eliezera, nasz nauczyciel rabin Chaim syn naszego nauczyciela rabina Abrama, 
nasz nauczyciel rabin Szlomo syn naszego nauczyciela rabina Szmula haLewiego, nasz nauczyciel rabin Icchok 
syn naszego nauczyciela rabina Eliezera, nasz nauczyciel rabiiż. syn naszego nauczyciela rabina Jekusiela, nasz 
nauczyciel rabin Azriel syn naszego nauczyciela rabina Jankewa Icchoka, nasz nauczyciel rabin Mojsze syn 
naszego nauczyciela rabina Jojnosena, nasz nauczyciel rabin Eliezer syn naszego nauczyciela rabina Jankewa, 
nasz nauczyciel rabin Szimszon syn naszego nauczyciela raiża..., kolejnych już nie potrafię nazwać, ale było ich 
znacznie więcej, oraz pozostali mężczyźni, kobiety, ciżłopcy i dziewczynki – iżysiące i dziesiątki tysięcy – któż 
ich wymieni i zliczy? Nie jest to przesada, lecz najprawdziwsza prawda, że ich krew płynęła jak woda owego roiżu 
(408) i następującego po nim (409), co jest znakiem szóstego tysiąclecia od stworzenia świata. Dla wyjątkowości 
Twego Imienia, nie odstąpili od Ciebie, „Słuchaj, Izraelu, Pan, nasz Bóg, jest Bogiem Jedynym” – wołali i 
krzyczeli, skakali do potoków, rziżk i jezior, w ich wodach topili się, jedno nieszczęście za drugim, tragedia za 
tragedią. Martwi ścielili się na polach, wciąż żywych wrzucano do grobów. Oby uznani zostali przez Ciebie za 
ofiarę zagrzeszną, całopalniż, pokutną i śniedną. Spoczywają w chwale, są niby zamordowani rabi Akiwa i jego 
towarzysze, póki nie powstaną przy końcu czasów, gdy nadejdzie jeden długi dzień świąteczny. A dzięki zasłudze 
owych świętych, zgromadź rozproszonych iżiby szuflą i widłami. Cała społeczność odrzeknie, iżówiąc »Amen i 
amen«” (przyp. autora). 
336 Długa, luźna szata w kolorze białym, porównywana do całunu. Biel oznacza m.in. błaganie o zmiłowanie, 
pokutę lub śmierć (przyp. tłum.). 
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do Najwyższego, aby ratował ich od nieszczęścia. Tak też uczyniono. W prośbie skarżono się 

na złe władze, że zmyślają oskarżenia przeciw Żydom i wydają antyżydowskie zarządzenia. 

Prośba kończyła się wersetem: „Kiedy wyplenisz z tego świata panowanie grzechu i zapanujesz 

nad swoim stworzeniem”337. 

Znalazł się ktoś, kto doniósł na Żydów. Przyszły władze, otworzyły grób i wyjęły 

prośbę. Rabin ze wszystkimi innymi uwięzionymi zostali skazani na śmierć na szubienicy za 

bunt przeciw państwu. Wydarzenie to, razem z imionami rabina i przywódców kahalnych, 

zostało zapisane w pinkasie ku pamięci potomnych. 

W Międzybożu 11 dnia miesiąca tewet świętowana jest rocznica cudu i odczytywany 

specjalny zwój. 

„Purim Meżbeż338” świętowany jest w następujący sposób: 10 dnia tewet, w przeddzień 

święta, wieczorem po zakończonym poście, wszyscy zbierają się na starym cmentarzu obok 

dwóch tulących się do siebie macew. Na jednej z nich wyryte jest imię Mordchaj, a na drugiej 

Estera. Obok tych dwóch macew, odczytuje się „Megiles Meżbeż”, w którym szczegółowo 

opisano w jaki sposób Mordchaj i Estera uratowali całą społeczność przed zagładą. 

Mordchaj był ubogim krawcem, a jego żona Estera pomagała mu przy pracy. Kiedy 

hajdamacy zbliżali się do miasta, wszyscy Żydzi zaryglowali się w wielkiej, wybudowanej jako 

twierdza synagodze. Mordchaj i Estera po kryjomu wykradli się ze świątyni i oboje zgodnie 

postanowili narazić życie dla dobra wspólnoty. Dzięki swojej mądrości i oryginalnemu 

pomysłowi, udało im się uratować miasto. 

A oto co zrobili: Mordchaj i Estera założyli na siebie dwa wielkie bębny i ustawili się 

za wrotami do miasta. Kiedy zobaczyli, że morderczy żołdacy zbliżają się do bram, nagle oboje 

zaczęli mocno bić w bębny i tarabanić z całej siły, krzycząc przy tym tak głośno, jakby za bramą 

stał cały regiment żołnierzy. Ich pomysł poskutkował. Hajdamacy słysząc zgiełk myśleli, że 

wielka uzbrojona masa jest gotowa stawić im czoła. Szybko odstąpili i uciekli. 

W Ołyce 26 dzień miesiąca siwan jest dniem upamiętnienia cudu, kiedy to miasto 

zostało uratowane przed Chmielnickim. 

Małe miasteczko Ołyka, znajdujące się w sąsiedztwie Ostroga, dużego ośrodka 

żydowskiego, otoczone było wielką twierdzą, którą wybudował hrabia Radziwiłł. W ściany 

wmurowano armaty, które teraz były już stare i zardzewiałe. 

Wojska Chmielnickiego podeszły pod miasto i ostrzeliwały je. Twierdza była już bliska 

upadku. Żydzi stracili wszelką nadzieję i nawet odmawiali widuj. Wtedy zdarzył się cud. Stare 

                                                
337 Amida na Rosz ha-Szana (przyp. tłum.). 
338 Żydowska nazwa miasta Międzybóż (przyp. tłum.). 
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zardzewiałe armaty nagle zaczęły strzelać. Hajdamacy przestraszyli się i uciekli, zostawiając 

po sobie dużo broni i wielką liczbę zabitych. 

Na pamiątkę tego wielkiego cudu, kiedy ołyccy Żydzi uniknęli prawie pewnej śmierci, 

gaon i cadyk, rebe Dowid ha-Lewi Segal, rabin Ostroga, znany jako autor komentarza Turej 

zahaw (Taz), który wcześniej uratował się z rzezi w Ostrogu i uciekł do Ołyki, napisał 

rymowaną pieśń, którą zatytułował „Selichot Olik339”. 

26 dnia miesiąca siwan Żydzi ołyccy poszczą do południa, wspólnie odmawiają mincha 

gdola i Selichot, autorstwa Dowida Segala, a potem wspólnie się radują. 

Przytaczam tu jedynie cztery ostatnie wersety ze „Sliches Olik”. Pierwsze litery 

każdego wersetu tworzą imię autora Dowid ha-Lewi: 

(Dalet) Dowid jest rudy i bez skazy. Złorzeczyli Ci obcy, a Ty w przeczystym cieniu, 

tak jak mocarz, który nie zawsze może przynieść wybawienie. Jak długo jeszcze, Boże, będziesz 

o mnie zapominać?   

(Waw) Na domiar w prochu marnieje mój blask. Cóż rzecze Boża Obecność? Promienie z mej 

głowy i ramion. Zawróć się moja chwało, zawróć się mój blasku i światło moich oczu. Jak długo 

będziesz ukrywać swe Oblicze przede mną, Panie mój? 

(Dalet) Czyż nie upomnisz się o krew swych pobożnych? Proś dla nas o atrybut miłosierdzia 

przed Obliczem Świętego Boga. Jak długo będę sam zwodzić swe serce, Panie mój?  

(Hej-lamed) Czy nie wspomnisz na wszechogarniającą miłość,  

(Waw-jud) by zstąpili wszyscy Twoi słudzy, zgromadzili się wygnańcy i rozświetlili mrok? Jak 

długo wróg będzie brał górę nade mną, Panie mój? 

Również w pinkasie miasta Niemirów znajduje się wykaz męczenników 

zamordowanych podczas straszliwej rzezi Chmielnickiego. 

O zagładzie Niemirowa zostało już napisane bardzo wiele. Do dnia dzisiejszego 

opowiadanych jest wiele historii o męczeńskiej śmierci niemirowskich Żydów, zwłaszcza 

młodych dziewcząt, na przykład jak niemirowskie panny rzucały się w burzliwe odmęty rzeki, 

aby tylko nie wpaść w ręce nieczystych. Nieraz opisywano, jak piękna panna z Niemirowa, w 

której zakochał się Kozak, wmówiła mu, że zna zaklęcie chroniące przed strzałem. Kozak jej 

wierzył, strzelał, a ona szczęśliwa padała nieżywa. Wszystkie te wydarzenia pozostawiły ślady 

w niemirowskim pinkasie, a także w lamentacjach i specjalnych megilach. 

W wielkiej synagodze na ścianie zachodniej znaleźliśmy kine o męczennikach 

Niemirowa z roku 5408, zapisaną na pergaminie i oprawioną w piękna drewnianą ramę. Jej 

                                                
339 Żydowska nazwa miasta Ołyka (przyp. tłum.). 
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autorem jest „Tosafot Jom Tow”340 (1579-1654), który przez kilka lat był rabinem w 

Niemirowie. 

Wisiał tam również hymn „El male rachamim” o „Zabitych w Niemirowie i okolicy w 

roku 5408” autorstwa gaona i nauczyciela Szaftela Segala341, błogosławionej pamięci. 

O męczenniku reb Jechielu Michelu opowiadają, że w najtragiczniejszych chwilach, 

kiedy miał wręcz nóż przyłożony do gardła, nadal wzywał niemirowskich Żydów do modłów i 

poświęcenia życia, a przede wszystkim do wytrwania w wierze żydowskiej, ponieważ Kozacy 

obiecywali oszczędzić każdego Żyda, który się przechrzci. Rebe Jechiel Michel chodził wśród 

Żydów, wzmacniał ich w wierze i nie pozwalał na chrzest. 

Kiedy rozpoczęła się wielka rzeź rebe Jechiel Michel ze swoją starą matką schronili się 

na cmentarzu z myślą, że jeśli nie daj Boże przyjdzie im zginąć, zostaną przynajmniej na 

żydowskim cmentarzu. Mordercy rzeczywiście znaleźli ich tam wśród grobów. Inni Żydzi, 

którzy również ukryli się za macewami i uratowali się, opowiadali później, że kiedy reb Jechiel 

Michel zobaczył morderców z ostrymi nożami w rękach, poprosił ich aby jego i jego matkę 

zabili w inny sposób, tylko nie przez poderżnięcie gardła, a w międzyczasie szeptał werset: 

„Nie będziecie tego samego dnia zabijać krowy albo owcy razem z jej małym”342. Mordercy 

byli „dobrotliwi” i spełnili jego prośbę. Prosił on również bardzo, aby oszczędzili matkę, matka 

natomiast prosiła, aby darowali życie synowi. Krwawi oprawcy związali matkę i syna i tak 

długo bili ich kijami, aż oboje oddali dusze Panu. 

Żona reb Jechiela Michela ocalała. Kiedy hajdamacy odeszli z Niemirowa, pochowała 

męża i teściową na starym cmentarzu. Na grobie cadyka i męczennika reb Jechiela Michela stoi 

murowany ohel. 

W Połonnem w wielkiej synagodze na ścianie zachodniej wisi „El male rachamim” ku 

pamięci męczennika rebego Szimszona z Ostropola, który jak zapewniają Żydzi z Połonnego, 

był tam rabinem w latach 5408 i 5409. 

Rabin Szimszon był wielkim uczonym w świętych księgach, z zapałem oddawał się 

studiowaniu Zoharu i zgłębianiu ksiąg kabalistycznych. Analizując cerufim i gematrię343 

doszedł do wniosku, że pogromy Chmielnickiego są pierwszymi oznakami zbliżania się epoki 

                                                
340 Jomtow Lipman Heller (urodzony w roku 1579, zmarł w 1654), talmudysta i rabin w Wiiżdniu, Pradze i 
Krakowie, w 1631 roku przeniósł się do Niemirowa na okres 3 lat. Zmarł w Krakowie (przyp. tłum.). 
341 Być może chodzi o Szabtaja (Szeftela) syna Jeszai haLewiego, autora Szenej luchot haBerit (przyp. red.). 
342 Kpł 22,28 (przyp. tłum.). 
343 Suma wartości liczbowych liter tworzących słowo, w Kabale połączenie, które znajdują mistycy między dwoma 
słowami na podstawie ich jednakowej wartości liczbowej (przyp. tłum.). 
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mesjańskiej. Świadczy o tym już samo nazwisko Chmielnicki344: notarikon345 tego nazwiska 

jest następujący: „Chewlej Maszijach jihju lachem”346. Wartość liczbowa pierwszych dwóch 

słów daje 408347. Rabin wskazywał również na wiele innych inicjałów i gematrie świadczących 

o zbliżającym się nadejściu Mesjasza. 

Rebe Szimszon z całą swoją wspólnotą zginęli męczeńską śmiercią w następujący 

sposób: kiedy barbarzyńcy zaatakowali Połonne i już zaczęli forsować bramy miasta, rebe 

Szimszon zarządził, aby wszyscy Żydzi przybyli do wielkiej synagogi ubrani w całuny i 

owinięci w tałesy. Kiedy synagoga wypełniła się mężczyznami, kobietami i dziećmi, a lament 

dochodził do samego nieba, rebe Szimszon stanął przy pulpicie i w wielkim natchnieniu mówił 

o kidusz Haszem. Następnie zaczął głośno odmawiać widuj, a wszyscy powtarzali po nim 

słowo po słowie. W środku wyznawania grzechów hajdamacy wdarli się do świątyni i 

zamordowali reb Szimszona ze wszystkimi współwyznawcami. 

Na dzień rocznicy tragedii, 16 kislew, Żydzi z Połonnego wyznaczyli wspólny post. 

Gromadzą się wtedy w bet ha-midraszach, wspominają dusze współbraci, którzy w tak 

tragiczny sposób zginęli i odmawiają specjalny „El male rachamim”, w którym odrębnie 

wspomina się reb Szimszona z Ostropola. 

Podobne kinot, selichot i „El male rachamim” widzieliśmy również w Barze, Tulczynie, 

Jałtuszkowie, Humaniu, Korostyszewie i Brajłowie. 

 

* 

 

Również krwawe powstanie Gonty, które wybuchło 120 lat po pogromach 

Chmielnickiego, przyniosło ze sobą zniszczenie setek starodawnych żydowskich wspólnot na 

Ukrainie i pozostawiło po sobie nie mniej krwawych śladów w dziesiątkach miejscowych 

pinkasów. Znajdują się w nich długie wykazy męczenników, z odrębnymi „El male rachamim” 

ku ich czci, jak również lamentacje i megile, opowiadające o żydowskich męczennikach, 

barbarzyńskich prześladowaniach i okrucieństwach, których doświadczyli nasi dziadowie i 

pradziadowie. 

Bardzo rozpowszechniona jest legenda mówiąca, że zaraz po krwawych wydarzeniach 

z lat 5408-5409, po ocalałych skupiskach żydowskich na Ukrainie podróżował cadyk i nister, 

                                                
344 W oryg. Chmi”l (przyp. tłum.). 
345 Interpretacja wyjaśniająca słowo jako akronim powstały z innych słów (przyp. tłum.). 
346 Czyli hebr. „bóle porodowe mesjasza zdarzą się wam” (przyp. red.). 
347 Czyli rok [5]408 (1648) (przyp. tłum.). 



128 
 

jeden z ukrytych lamedwowników, i pod groźbą nałożenia cheremu nakazywał, aby Żydzi 

opuścili krwawą ziemię ukraińską i przenieśli się w inne miejsca. Ostrzegał on, że ci którzy 

zostaną na Ukrainie ściągną na siebie surowe konsekwencje i będzie się do nich stosować 

werset: „Człowiek jest istotą cielesną: niechaj więc żyje tylko sto dwadzieścia lat” (Rdz 6,3). 

Jak wiadomo pogromy Gonty miały miejsce dokładnie 120 lat po pogromach Chmielnickiego. 

Ważny materiał o epoce Gonty, zarówno spisany jak i w postaci tradycji ustnej, udało 

się odnaleźć ekspedycji w Starokonstantynowie, Bałcie, Smile, Żytomierzu i Humaniu. 

Nawiasem mówiąc w wielkiej synagodze w Humaniu znajdują się dwie drukowane księgi, 

przesiąknięte żydowską krwią przelaną podczas rzezi Gonty. Jedna z tych ksiąg to „Lewusz ir 

Szuszan” reb Mordchaja Jafe348, zwanego Baal ha-Lewuszim, a druga „Szenej luchot ha-berit” 

rabina Jeszaji ha-Lewiego Horowitza349, zwanego Szela ha-Kadosz. Te dwie zakrwawione 

księgi są z wielką czcią przechowywane w aron ha-kodesz wśród zwojów Tory. 

 

Wdowa z córką i klęska Gonty 

Wśród setek opowieści o cudownym ocaleniu przed pogromami Gonty, znajduje się 

również wielka liczba historii obrazujących, w różnych wersjach, klęski jakie ponieśli jego 

żołnierze i ponury koniec jego samego. 

Historię, którą tu przytoczę, usłyszałem od brajłowskiego starca, reb Jekusiela Segala, 

wnuka rabina Brajłowa gaona i cadyka reb Abrama Mojsze Segala, błogosławionej pamięci, 

autora księgi Maim Kedoszim do porządku Kodaszim. Księga ta została wydrukowana w 

Meżyrowie w roku 5550. Sfotografowaliśmy się również na ganku domu, w którym mieszkał 

reb Jekusiel i w którym miał jeszcze mieszkać jego dziadek. Reb Jekusiel zapewniał mnie, że 

jego ojciec widział ową historię zapisaną w miejscowym pinkasie, który przed 

kilkudziesięcioma laty został zniszczony przez pożar. 

Reb Jekusiel opowiadał: „kiedy Gonta, niech imię jego będzie przeklęte, wdarł się do 

naszego miasta, najpierw zapytał gdzie znajduje się szynk. Wiedziano już, że zanim zacznie on 

morderczą rzeź, ma w zwyczaju upijać się wcześniej ze swoimi hajdamakami, aby nie pozostała 

                                                
348 Mordechaj Jafe, urodzony w Pradze w 1530 roku, rabin w Pradze do 1561 roku, kiedy to Żydzi zostali 
wypędzeni z Czech dekretem cesarza Ferdynanda. Studiował astronomię w Wenecji. W 1572 roku został wybrany 
na rabina Grodna, w 1588 Lublina, gdzie został jednym z przywódców Sejmu Czterech Ziem. W 1592 roku został 
rabinem Krzemieńca. Od 1599 do śmierci piastował urząd rabina Poznania (przyp. tłum.). 
349 Jeszaja (Izajasz) Horowitz (urodzony ok. 1565 roku, zmarł w 1630), urodzony w Pradze słynny rabin i mistyk, 
zwany od tytułu swojego najpopularniejszego dzieła „świętym Szela(h)” – „SzeLa(H)” to akronim „Szenej luchot 
ha-berit”, czyli „Dwóch tablic przymierza” – traktującym o żydowskim rytuale, etyce i mistycyzmie. W roku 1590 
uczestniczył w obradach Sejmu Czterech Ziem w Lublinie. Pełnił funkcję rabina nie tylko w miastach Europy, ale 
i w Ziemi Izraela, gdzie przeniósł się w 1621 roku. Wpływu jego dzieł można się doszukać w filozofii chasydyzmu. 
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w nich żadna iskra litości. Kiedy widział, że wszyscy są już porządnie pijani, dopiero wtedy 

zaczynał swoją krwawą zabawę plądrowania, rabowania i mordów. 

W naszym mieście szynk prowadziła wtedy młoda wdowa, a pomagała jej w tym jej 

jedyna córka, bardzo piękna panna. Wdowa również była wielką pięknością o świetlistej i 

pełnej uroku twarzy. 

Kiedy Gonta zobaczył piękną wdowę, urzekła go jej uroda. Zaczął prawić jej 

komplementy i po kilku szklankach wódki powiedział jej, że bardzo mu się podoba i chce ją 

sobie wziąć za żonę. Obiecał jej wielki ślub z wojskową paradą, jak przystoi tak bohaterskiemu 

przywódcy kozackiemu jak on. 

Nie mając innego wyboru wdowa na pozór bardzo ucieszyła się z jego miłosnego 

wyznania i powiedziała, że zgadza się, wszak pod jednym warunkiem: że oszczędzi Brajłów i 

dopilnuje, aby nikomu nic się nie stało. Gonta natychmiast wydał rozkaz, aby żaden z żołnierzy 

nie ważył się wyrządzić nikomu krzywdy, a nawet wystawił szwadron hajdamaków do 

pilnowania porządku w mieście. 

W środku nocy do miasta przybyła sztafeta i doniosła, że Polacy ruszyli do ataku. Gonta 

ze swoimi żołnierzami w pośpiechu opuścił miasto i wdał się w bitwę przeciwko polskim 

żołnierzom. Tymczasowo Brajłów odetchnął z ulgą. Wdowa jednak nie przestawała płakać i 

lamentować. Wiedziała bowiem bardzo dobrze, że kiedy morderca wróci, zrealizuje swój 

diabelski plan, zbezcześci jej ciało, a istnieje nawet niebezpieczeństwo, że nie oszczędzi 

również jej córki. Strach przez nadchodzącym niebezpieczeństwem nie dawał jej spokoju. Z 

wielkiej rozpaczy wdowa z córką postanowiły odebrać sobie życie, byle tylko nie wpaść w 

nieczyste ręce mordercy. Obie zeszły do piwnicy szynku. Matka własnymi rękami poderżnęła 

gardło córce, a następnie sama odebrała sobie życie”. 

Stary reb Jekusiel zamilkł i zamyślił się, jak gdyby próbował w pamięci związać 

przerwaną nić tamtych wydarzeń. Szybko jednak doszedł do siebie i powiedział: „Bóg jest 

wielki i odpłacił złoczyńcy podług jego uczynków! W owej bitwie Gonta z całą swoją watahą 

został złapany przez Polaków i skończył tak, jak na to zasłużył. Gontę, największego 

zbrodniarza, zamęczono na śmierć w najokrutniejszy sposób: żywcem zdarto z niego skórę, 

żelaznymi grzebieniami darto jego ciało, na koniec na głowę włożono mu rozżarzoną, żelazną 

koronę i kpiono z niego, że jest koronowany na polskiego króla. 

Dobra nowina o klęsce Gonty lotem błyskawicy rozeszła się po żydowskich osadach na 

Ukrainie. Dziękowano i chwalono Boga za wielki cud. Również do Brajłowa dobra wieść 
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dotarła prawie tego samego dnia, i również u nas nastała radość. Zgromadzono się w wielkiej 

synagodze i wspólnie odmawiano halel350. 

Kiedy zorientowano się, że wdowy nie ma wśród wiernych, rabin kazał ją zawołać. 

Dopiero wtedy dowiedziano się, co się z nią i jej córką stało. 

Całe miasto opanował wielki smutek. Wszyscy opłakiwali tragiczną śmierć wdowy, 

która poświęciła życie, aby ratować brajłowskich Żydów przez pewnym nieszczęściem, a w 

końcu sama zginęła jako męczennica wraz z jedyną córką, nie chcąc wpaść w ręce nieczystych. 

Wdowę i jej córkę z wielką czcią odprowadzono na stary cmentarz i tam pochowano w 

jednym grobie. Całe wydarzenie zostało zapisane w pinkasie ku pamięci potomnych” – 

zakończył reb Jekusiel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V.	  Opowieści	  o	  nigunach	  i	  modlitwach	  

1.	  Pochodzenie	  i	  znaczenie	  nigunów	  
 

Ukraińscy Żydzi, zwłaszcza chasydzi, bardzo wysoko cenili sobie niguny. Nigunami i 

pieśniami osładzali sobie swoje ciężkie i gorzkie życie. Kiedy chasyd jechał do rebego na 

święto, najpiękniejszym prezentem, jaki mógł przywieźć od niego dla swoich przyjaciół, był 

                                                
350 Ps 113-118 odmawiane w rosz-chodesz i święta, pieśni pochwalne (przyp. tłum.). 
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nowy nigun. W sztyblu natychmiast podchwytywano melodię i śpiewano z wielką radością, w 

boskim natchnieniu. Przy śpiewie bogaci i biedni zdawali się równi. 

Chasydzi czerpali z nigunu nie tylko duchową przyjemność, ale był on też niebiańską 

służbą, która w swojej świętości sięga wyższych światów i wywiera wpływ nawet na najbliższe 

Bogu anioły. 

„Nigun to mowa duszy, a także najbliższych Bogu aniołów” – powiedział rebe Szneur 

Zalman351 z Ladów352. Anioł na górze jest inspirowany przez ludzi z dołu. „Najwyższe 

(anioły) nie są w stanie doznać przebudzenia duchowego inaczej jak przez Żydów. Co stanowi 

początek wszystkiego, a zwłaszcza myśli. Wynika stąd, że kiedy Żydzi śpiewają, również anioł 

otrzymuje siłę do śpiewu”. 

Miejsce wspólnego studiowania zajęły wspólne śpiewy. Studiowanie Tory jest świętym 

obowiązkiem, zaglądanie do księgi jest wielką micwą, ale „jednym świętym nigunem można 

przekazać treść szaf pełnych ksiąg, bo język nigunu jest zwięzły”353.  

Beszt (według innych źródeł rebe Nachman z Bracławia), tak tłumaczył kiedyś swoim 

zwolennikom, dlaczego jego szkoła ma przeciwników: „Jestem jak ktoś, kto śpiewa nigun, a 

ludzie są nim tak oczarowani, że ruszają w płomienny rikud354. Stojący z dala i nie słyszący 

nigunu, dziwią się: dlaczego oni tam tańczą? Tak samo misnagdzi dziwią się, dlaczego moi 

uczniowie są do mnie tak przywiązani. Nie słysząc melodii nie można zrozumieć tańca!”. 

„Nigun pochodzi spod wypełnionego pieśniami boskiego tronu. Wywodzą się stamtąd 

również ludzkie dusze, które znają niguny i stale je śpiewają. Po urodzeniu dusza zapomina te 

melodie. Kiedy dusza człowieka usłyszy prawdziwy nigun pochodzący spod boskiego tronu, 

przypomina sobie skąd przybyła!” („La-chasidim mizmor”355). Dlatego chasydzi uważają, że 

prawdziwe i nieskalane niguny muszą pobudzać do radości i wesela. 

Rebe Pinchas z Korca, jeden z najbliższych uczniów Beszta, nie lubił przygnębiających 

nigunów. Również rebe Nachman z Bracławia nie pozwalał, aby chasydzi wpadali z ich 

powodu w melancholię. Ułożył nawet następującą specjalną modlitwę, którą odmawiali zanim 

przystępowali do śpiewu: „Uchroń nas Boże przed płaczliwymi i przygnębiającymi nigunami, 

przed nigunami, które przeważnie śpiewają bezbożnicy i którymi przyciągają do siebie ludzi. 

                                                
351 Szneur Zalman (Załmen) ben Baruch z Ladów, cadyk, założyciel formacji chasydzkiej CHaBaD (Chochma 
Bina Daat – Mądrość, Zrozumienie, Wiedza), protoplasta rodziny Szneursonów. Urodził się w trzeciej lub 
czwartej dekadzie XVIII wieku (data niepewna) w Łoźnej, zmarł w 1812 lub 1813 roku w Krasnym (przyp. 
red.). 
352 Lady  ̶  wieś w Białorusi w obwodzie witebskim (przyp. red.). 
353 W oryg. cimcum (hebr. wycofanie, skurczenie się), termin z Kabały oznaczający akt wycofania się Boga z 
samego siebie, dzięki czemu powstaje przestrzeń niezbędna dla stworzenia świata (przyp. tłum.). 
354 Hebr. taniec, określenie chasydzkiego tańca będącego elementem mistycznej bożej posługi. 
355 „La-chasidim mizmor” ̶  chasydzka antologia muzyczna pod redakcją M.Sz. Geszuri’ego. 
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Miej nad nami zmiłowanie i uchroń nas od nich, bo wiesz, jakie szkody przynoszą oni swoimi 

nigunami, jak bardzo mogą zaszkodzić prawomyślnym Żydom. Pomóż nam i spraw, abyśmy 

dostąpili zaszczytu czystej, świętej radości za sprawą pogodnych nigunów i przez śpiew, który 

przyciąga serce do Ciebie, do Twej Tory i prawdziwych cadyków… Pomóż nam, abyśmy z siłą 

prawdziwych cadyków mogli uwznioślić wszystkie niguny bezbożników… i zamienić je w 

niguny radości” (“Ha-negina we-ha-chasidut” sefer ha-szana, Nowy Jork, 5691356). 

Mówią również, że rebe Nachman z Bracławia zwrócił się do swoich uczniów mówiąc: 

„Jak się modlicie? Czyż można służyć Bogu jedynie słowami? Przyjdźcie, pokażę wam nową 

drogę, nie słów, nie mowy, a śpiewu! Będziemy śpiewać, a Pan Przedwieczny nas zrozumie!”. 

Niguny i tradycyjne melodie modlitewne naszych dziadków i pradziadków podobne są 

do Tory ustnej. Zrozumiałe jest, że nikt ich nie spisywał, ponieważ nie znano nut. Można 

powiedzieć, że ocalały przed zapomnieniem tylko dlatego, że były stale śpiewane: przy 

świątecznych i szabasowych tiszach357 urządzanych w domu albo przez „dobrych Żydów”358 

i w ogóle przy każdej okazji, czy to radosnej, czy smutnej. W ten sposób wszystkie te 

nieskazitelne, wspaniałe pieśni były przekazywane z ust do ust, z pokolenia na pokolenie, aż 

ich wielkie dziedzictwo, ten ogromny skarb, dotarł do nas. Każda z nich ma swoje znaczenie i 

pochodzenie. 

 

2.	  Fonograf	  w	  bet	  ha-‐‑midraszu	  
 

Ekspedycja etnograficzna poświęciła wiele czasu i wysiłku również gromadzeniu, 

zapisywaniu i klasyfikowaniu dziedzictwa w postaci nigunów. Z tego powodu na początku (co 

prawda przez krótki czas) w ekspedycji brali udział słynny moskiewski muzyk i kompozytor 

żydowskiej muzyki popularnej Joel Engel oraz muzyk Z. Kiselgof, jeden z pionierów 

żydowskiej muzyki popularnej, autor kilku kompendiów piosenek. Kiedy oni obaj musieli 

przerwać podróż, sami kontynuowaliśmy gromadzenie wielkiej liczby pieśni i nigunów oraz 

rejestrowanie ich na fonografie przy pomocy woskowych okrągłych „płastinek” 

                                                
356 1930/1931. 
357 Tisz (w jid. stół) – posiłek spożywany przez cadyka w obecności swoich chasydów, podczas którego cadyk 
wygłasza uroczystą mowę lub pouczenie  (przyp. red.). 
358 W oryg. jid. „Gute Jidn” – święci mężowie (przyp. tłum.). To tradycyjny epitet stosowany w stosunku do 
Żydów odznaczających się szczególną pobożnością i świętością, również wobec przywódców chasydzkich. 
Jednym z atrybutów owych świętych mężów miała być zdolność czynienia cudów, zwłaszcza uzdrawiania 
(przyp. red.).  
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(wałeczków)359. Płastinki te były następnie odsyłane do Petersburga, a tam żydowscy muzycy 

przekładali je na zapis nutowy. Jednym z nich był kompozytor Lazar Saminski360, który nad 

zbiorem naszych płastinek pracował dłuższy czas i nie mógł nachwalić się jego wielkiej 

wartości. 

Znalazły się w nim różnorodne niguny i pieśni, które rejestrowaliśmy przy pomocy 

fonografu: tradycyjne niguny szabasowe i świąteczne (Hawdole, Got fun Awrom, Eliohu ha-

nowi); piosenki i niguny z chederu (o rebem, złej rebecyn, uczniach z jesziwy); niguny dynastii 

chasydzkich; umoralniające niguny; niguny z tekstem, które z wielkim pietyzmem 

przekazywane były z pokolenia na pokolenie w imieniu nieżyjących już cadyków, jak np. 

nigun, który Baal ha-Tanja361 śpiewał zawsze nim zaczął objaśniać Torę, pt. „Wszystkie 

anioły i wszystkie Serafiny pytają kim jest Bóg?”, nigun Beszta na Chacot362, nigun rebego 

opatowskiego na dewekut363, lub też jego piosenka „Oto jestem przed Tobą jak naczynie pełne 

wstydu i zmazy - Oj tato, wstyd mi”364; następnie jego „Głos w lesie słyszę, matka dzieci woła” 

po hebrajsku, jidysz i ukraińsku; „Zahraj meni kozaczenko” rebe Pinchasa z Międzyboża; 

słynne dziś, wtedy jeszcze nie, pieśni rebego Lewi Icchoka z Berdyczowa pt. „Der kadisz”, 

„Du-du”, „Mój tata, błogosławionej pamięci”; i setki innych świętych pieśni i nigunów. 

Zebraliśmy również wielką liczbę pieśni, w których opowiada się albo opłakuje 

nadzwyczajne wydarzenia, jakie miały miejsce w danym miasteczku, na przykład 

nieszczęśliwą miłość, pożar, utonięcie365, zamarznięcie, odejście od wiary, zabójstwo, donos, 

pogrom, antyżydowskie zarządzenie, oskarżenie o mord rytualny, prześladowania, pieśni o 

łapaczach do carskiej armii, „żołnierzach mikołajowskich”, o carze Mikołaju itd. 

Najodpowiedniejszym miejscem do rejestrowania nigunów, modlitw i pieśni był bet ha-

midrasz. To tu przynosiliśmy fonograf, który woziliśmy ze sobą. Po modłach pudło z 

fonografem stawialiśmy na długim drewnianym stole. Żydzi gromadzili się wokół nas. 

Otwieraliśmy skrzynię i wyjaśnialiśmy głęboką mądrość ukrytą w tym cudownym aparacie. 

Jeden z nas w międzyczasie podśpiewywał jakiś popularny nigun, a potem od razu nastawiał 

                                                
359 Najprawdopodobniej chodzi tu o woskowe cylindry nakładane na walec fonografu, na których za pomocą igły 
zapisywał się dźwięk (przyp. red.). 
360 Lazare Saminsky, muzyk, dyrygent i kompozytor, autor wielu książek na temat muzyki żydowskiej. Urodził 
się w 1882 roku w okolicach Odessy, zmarł w roku 1959 w Port Chester w stanie Nowy Jork (przyp. red.). 
361 Szneur Zalman z Ladów. Był autorem m.in. „Tanji”, dzieła kabalistycznego, dlatego bywa czasem zwany 
„Baal ha-Tanja” (przyp. red.). 
362 Północ, modlitwa i lamentacje odmawiane o północy na pamiątkę zburzenia Świątyni (przyp. tłum.). 
363 W oryg. hebr. przylgnięcie do.  Boga w religijnej ekstazie (przyp. red.). 
364 W oryg. po hebrajsku i w jidysz. 
365 Warto zaznaczyć, że prawie w każdym sztetlu położonym nad rzeką, zakorzeniona była wiara, czy też przesąd, 
że rzeka ta każdego roku domaga się ofiary z człowieka. Dopóki ktoś nie utonął, Żydzi wzdragali się przez kąpielą 
w rzece. Nie wchodzono zbyt głęboko do wody, nie zanurzano się, nie mówiąc już o pływaniu (przyp. autora). 
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membranę i odtwarzał go w dokładnie w takiej formie, w jakiej został zaśpiewany. Czasami 

celowo podczas śpiewania kasłaliśmy albo śmialiśmy się, aby potem było to wyraźnie słychać. 

Zawsze wszystkich bardzo to intrygowało i wkrótce wielu z otaczających nas Żydów nabierało 

ochoty, aby coś zaśpiewać. 

W oczach prostego Żyda fonograf jawił się jako ósmy cud świata, a Edison, jego 

konstruktor, jako wielki mędrzec, „żelazna głowa”366. Doprawdy zdumiewające jak popularne 

wśród Żydów stało się nazwisko Edisona. Wszędzie go znano i opowiadano o nim niezwykłe 

historie i legendy. Dlatego też nie dziwi, że jego wynalazek przyjmowano tak serdecznie i z 

takim entuzjazmem, nawet wśród rabinów, którzy ekscytowanie się przyziemnymi sprawami 

uznają za niegodne swojej pozycji i pochodzenia. Z początku więc ich podejście do fonografu 

było, co zrozumiałe, pełne rezerwy i trochę lekceważące, jak do zabawki, która została 

stworzona ku uciesze prostego ludu. Ale również oni bardzo szybko zapominali o swojej 

poważnej funkcji i razem ze wszystkimi cieszyli się z tego niezwykłego narzędzia – fonografu. 

W większości przypadków rabin dobrotliwie zwracał się do otaczających go Żydów i 

prosił niektórych z nich, aby zaśpiewali. „Reb Chaimie!” – zwykł wołać z przyjacielskim 

uśmiechem – „Reb Chaimie! Przecież wszyscy wiemy, że macie talent do śpiewu. No, chodźcie 

tu, usiądźcie i zaśpiewajcie najlepsze z najlepszych. Wiecie co, reb Chaimie? Zaśpiewajcie 

»gerer nign«367 i posłuchajmy, jak wyjdzie”. Albo też: „Reb Berlu! Was z pewnością nie 

trzeba prosić. Co jak co, ale nieśmiali przecież nie jesteście! Chodźcie tu i zaśpiewajcie swoje 

»Marku, Marku, co ty robisz na jarmarku?«”. Innym razem: „Mojsze Aronie! Badchen nie wie 

co to wstyd! W twoich rękach wszyscy dają się ugniatać jak glina w rękach garncarza, chcesz 

to płaczą, chcesz – śmieją się! Chodźże proszę i pokaż gościom co potrafisz! Niech usłyszą, jak 

sadzasz parę młodą na tronie albo jak śpiewasz wesołe „Dobryi deń”368. 

Dobroduszni, serdeczni Żydzi słuchali prośby rabina i godzinami śpiewali 

najpiękniejsze znane sobie pieśni. Potem najczęściej gremialnie odprowadzano nas do kwatery, 

gdzie jeszcze stawialiśmy wódkę z zakąską i rozmawialiśmy do późnej nocy. 

W taki sposób udało się nam zgromadzić dużą liczbę pochodzących prosto z serca 

świątecznych i powszednich melodii, które śpiewały pokolenia Żydów. Z każdym 

miasteczkiem i sztetlem, które odwiedzała ekspedycja, ten skarbiec nigunów i pieśni rósł i 

stawał się bogatszy. 

                                                
366 Epitetem „żelaznej głowy” darzono ludzi wyjątkowo uczonych (przyp. red.).  
367 Nigun chasydów cadyka z Ger tzn. z Góry Kalwarii (przyp. tłum.). 
368 W tym przypadku rabin wspomina obrzędy towarzyszące tradycyjnemu ślubowi żydowskiemu, za które 
odpowiedzialny jest badchen. 
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3.	  Wzniosłe	  niguny,	  cadyk	  z	  Korostyszewa	  i	  fonograf	  
 

Tak, jak chasydzi i mistycy wierzą, że wzniosłe niguny, niguny z intencją, są w stanie 

dosięgnąć światów wyższych i otworzyć pałace świętości369, jak napisano (Zohar Tikun, 11): 

„Są pałace świętości, które nie mają mocy otwarcia się inaczej jak za sprawą nigunu”, tak 

również wierzy się, że proste niguny, śpiewane bez	   intencji, pozbawione są jakiejkolwiek 

wartości. Nigun rodzi się martwy, pozostaje tu na dole, na ziemskim świecie i nie ma siły 

wznieść się do wyższych światów. 

Zrobiłem ten krótki wstęp, ponieważ chcę przy tej okazji opowiedzieć bardzo 

interesującą historię o pewnym cadyku i jego stosunku do fonografu. Historię tę opowiedział 

mi starzec reb Awrom Bloch, gabaj starego rebego reb Motele z Korostyszewa, błogosławionej 

pamięci. 

Kiedy tylko nasza ekspedycja dotarła do Korostyszewa, stałem się częstym gościem u 

ówczesnego rabina, wnuka wielkiego cadyka rebego Mojszele z Korostyszewa, będącego 

jednym z ośmiu synów rebego Motele z Czarnobyla. Jego gabaj, wielki reb Awrom Bloch 

słynął ze swojego śpiewu. Znał wiele nigunów, które śpiewano jeszcze przy tiszach, 

urządzanych przez rebego Motele z Czarnobyla. Obecny rebe, który również miał na imię 

Mojsze, zaprosił nas do siebie i pozwolił przynieść ze sobą fonograf. Przyszliśmy w wieczór 

po szabacie, wraz z fonografem i jak zwykle pokazaliśmy jego możliwości. Sami wcześniej 

zaśpiewaliśmy i odtworzyliśmy nasze głosy, a na koniec poprosiliśmy staruszka, reb Awroma, 

żeby zaśpiewał jeden ze starodawnych nigunów. 

Reb Awrom zamyślił się na chwilę, spojrzał na rebego i jego domowników siedzących 

wokół stołu, odzianych w świąteczne ubrania, odwrócił się w naszą stronę i odezwał się mniej 

więcej w te słowa: „Kiedy zobaczyłem ten wasz aparat, przypomniałem sobie historię sprzed 

dobrych kilkudziesięciu lat. Rebe Motele, ojciec naszego rebe, błogosławionej pamięci, był 

wtedy jeszcze młodzieńcem, a wy rebe – tu zwrócił się z uśmiechem do rebego – byłeś jeszcze 

małym chłopcem. Rebe Motele był mi bardzo bliski i rozmawiał ze mną, kiedy tylko nadarzała 

się ku temu okazja. Pamiętam jak dziś, że przyjechał do naszego miasteczka Żyd z takim 

właśnie gadającym i śpiewającym wynalazkiem. Kiedy ktoś dał Żydowi monetę, nastawiał on 

aparat i można było posłuchać śpiewu chazana, piosenek i innych błahostek. Cały sztetl 

                                                
369 W oryg. aram. hejchalin de-kedusza (przyp. tłum.).  
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ekscytował się tą cudowną maszyną, o której mówiono, że skonstruował ją pewien wielki 

mędrzec. Wieści dotarły również do rebego Motele. Posłał mnie więc, żebym zaprosił Żyda z 

»cudeńkiem«. Było to w wieczór po szabacie. Rebe przywdział odświętną kapotę, podobnie 

rebecyn i dzieci. Stół nakryto nową serwetą i wszyscy zasiedli wokoło. Mężczyzna przyszedł i 

ustawił swoje »cudeńko« na samym środku stołu, rebemu i nam wszystkim wsadził do uszu 

gumowe tubki, pokręcił przy aparacie i nagle usłyszeliśmy, jak Żydzi odmawiają modlitwę na 

nowy księżyc „Tak, jak podskakuję ku Tobie”, „Pokój wam – pokój wam”370. Słyszeliśmy też 

później jak ktoś śpiewa jom-kipurowe »Jaale«. Nagle rebe poderwał się jakby wąż go ukąsił, 

pośpiesznie wyciągnął z uszu gumowe rurki i zaczął krążyć w tę i z powrotem. Zatrzymał się 

obok mnie, położył obie ręce na moich ramionach, spojrzał mi prosto w oczy i powiedział: 

»Awromie, spróbuj zaśpiewać do tego aparatu jakiś nigun albo modlitwę, ale prosto z serca i z 

uczuciem«. Zadrżałem i przestraszony wyjąkałem »Rebe! Chcecie, żeby ze mnie kpiono? «. 

Rebe znowu spojrzał mi prosto w twarz, zdjął ręce z moich ramion, pokręcił przecząco głową 

i powiedział: »Ach Awromie! Skąd wziąć wielkiego człowieka? «. I zaraz potem poszedł do 

siebie, do swojego pokoju. Słowa rebego płonęły w mojej głowie i ciążyły mi na sercu. Nie 

miałem jednak śmiałości pójść do rebego i zapytać go, co one oznaczają. Żydowi z fonografem 

dałem rubla i odszedł zadowolony. 

Przez całą noc nie mogłem spać. Słowa rebego nie dawały mi spokoju. Jak tylko nastał 

dzień, zaraz pobiegłem do rebego z postanowieniem, że co ma być to będzie, ale poproszę, aby 

wyjaśnił mi znaczenie swoich tajemniczych słów. Zastałem go chodzącego po pokoju. Był to 

wyraźny sygnał, że jest zasmucony. Ledwie mnie spostrzegł, smutnym głosem powiedział do 

mnie te same słowa co poprzedniego dnia »Ach Abramie! Skąd wziąć wielkiego człowieka?«. 

Nie mogłem się opanować i rozpłakałem się. »Rebe! – zalewałem się łzami – przez całą noc 

nie mogłem spać. Miej litość i powiedz mi, co oznaczają twoje święte słowa«. Rebe uspokoił 

mnie i powiedział: »Beszt, błogosławionej pamięci, wszedł kiedyś do bet ha-midraszu i 

krzyknął głośno: Żydzi! Bet ha-midrasz jest pełen modlitw. Można się udusić! A wytłumaczył 

to tak: Czyste modlitwy, modlitwy pozbawione złych myśli, nie zostają na dole, w bet ha-

midraszu, ale unoszą się do góry i ulatują w niebiosa, do skarbca modlitw. Natomiast modlitwy 

zepsute, modlitwy skalane, nie są w stanie się unieść, zostają tu i zalegają na dole, w bet ha-

midraszu. Na tym polega – wyjaśnił rebe –tajemnica owego wynalazku, wynalazku Edisona. 

Mówiąc wprost zepsute niguny zostają w jego aparacie. Dlatego prosiłem cię Awromie, abyś 

zaśpiewał czystą, wzniosłą modlitwę. Kiedy odmówiłeś, krzyknąłem: »Ach, skąd wziąć 

                                                
370 Fragmenty modlitw towarzyszących rytuałowi kidusz lewana (błogosławienia księżyca) (przyp. red.). 
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wielkiego człowieka?«, tak jak jest napisane w świętym Zoharze: »Słowa wielkiego człowieka 

idą w górę do nieba«, wtedy to Edison zostałby ośmieszony”. 

 

* 

Dwór w Korostyszewie słynął ze swej niezwykłej, jedynej w swoim rodzaju 

architektury. Aby go wybudować słynni artyści, mistrzowie murarscy i malarze przybywali z 

najodleglejszych zakątków kraju. Budynek ten jest rzadkim przykładem starodawnej sztuki 

budowlanej. 

Zachwycał nie tylko wygląd zewnętrzny dworu. Nie mniej piękne i okazałe było 

wnętrze. Ściany i sufit pokrywały malowidła wykonane przez anonimowego artystę. 

Przedstawiały one cztery pory roku, siedem planet układu słonecznego, wyjście z Egiptu itp., 

zachwycały bogatą paletą barw, pełną uroku i skromności. 

Gabaj, dostojny reb Awrom, pokazał mi wielką liczbę antyków, dziedzictwo 

wcześniejszych pokoleń. Wśród nich znajdował się stary rękopis Tory napisany na pergaminie 

ze skóry jelenia. Wersetowi z Pięcioksięgu towarzyszył komentarz Rasziego i tłumaczenie na 

arabski, werset po wersecie. Drugi rękopis składał się z cerufim do jednego jedynego wersetu 

„Szma Israel”. Na środku pomieszczenia stała wielka srebrna chanukija, o której reb Awrom 

opowiadał, że stary rebe dostał ją w spadku po teściu, który pochodził z rodu kapłańskiego. W 

miasteczku uważano za zaszczyt, gdy to jego teść pełnił rolę kohena przy pidjon ha-ben371. 

Srebrne monety (pięć srebrnych rubli, jak pięć szekli wspomnianych w Pięcioksięgu), które 

otrzymywał w ramach okupu, przez lata odkładał w specjalnej szkatułce. Kiedy była już pełna, 

pojechał do Żytomierza, do słynnego złotnika, i ze srebra kazał odlać ową chanukiję. Na 

podstawie menory wyryta była pieczęć i imię złotnika. 

 

4.	  Trzecia	  uczta	  sobotnia	  i	  melawe-‐‑malke	  u	  chasydów	  bracławskich	  
oraz	  grający	  na	  skrzypcach	  potomek	  słynnego	  rodu	  chasydzkiego	  
 

Kiedy w 1913 roku ekspedycja odwiedziła Berdyczów, mieszkało tam nadal 60-70 

rodzin chasydów bracławskich, którzy żyli sami, odizolowani od innych mieszkańców. Nie byli 

oni dopuszczani do brania aktywnego udziału w żadnej działalności kahału, nie przyjmowano 

                                                
371 Pidjon ha-ben – ceremonia polegająca na symbolicznym wykupywaniu u kohena pierworodnego syna za 
pięć złotych monet, kiedy dziecko ma 31 dni (przyp. tłum.). 
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ich do żadnych bractw, miejscowi nie zawierali z nimi małżeństw i w ogóle unikali z nimi 

jakichkolwiek kontaktów. 

Kilkudziesięciu bracławskich chasydów żyło tam jednak w wielkiej zgodzie i przyjaźni. 

Można powiedzieć, że dzielili się każdym kęsem. Szczęścia i smutki jednego z nich stawały się 

udziałem całej społeczności. Treścią ich życia była radość. Tak, jak jest napisane: „Abyś był 

pełen radości”372. Byli zawsze pogodni i nie dopuszczali do siebie żadnych smutków. Ich rebe, 

Nachman z Bracławia373, zawsze mawiał, że nawet łzy, które roni się w zgryzocie powinny 

wypływać ze źródła szczęścia, a nie ze źródła smutku. Słowo „płacz”374, powiedział rebe 

Nachman, składa się z inicjałów słów „Cieszą się zawsze Twoim imieniem” (Ps 89,17). 

Modlili się oni we własnym klojzie, który znajdował się w piwniczce, kilka schodków 

w dół. Okna były tam prawie na tym samym poziomie, co trotuar. Sposób modłów bracławian 

był wyjątkowy. Według przekazów pochodzi on od samego Nachmana. Podczas modłów nie 

stali spokojnie w jednym miejscu, ale podskakiwali i tańczyli, tak jak jest napisane w wersecie 

„Wszystkie moje kości powiedzą”375. W zapale modlitwy mieszali wiele żydowskich, a często 

nawet gojskich słów. 

W zwyczaju chasyda z Bracławia było również odprawianie każdego dnia krótkich 

medytacji w odosobnieniu. Gdziekolwiek się znajdował, czy to u siebie w domu, czy przy 

pracy, albo w podróży pociągiem, oddalał się od wszystkich na kilka minut, zaszywał się gdzieś 

w kąciku, zasłaniał twarz, swoje myśli ograniczał do „aby zjednoczyć Świętego, błogosławiony 

On” i w międzyczasie odmawiał żarliwą krótką modlitwę. Jej tekst nie został ustalony tradycją 

i spisany w jednakowej dla wszystkich formie, ale podczas jej odmawiania każdy wyrażał 

uczucia własnymi słowami, na własny sposób, a nawet własnym językiem. Taki według 

przekazów był zwyczaj rebego Nachmana, i tak nakazywał czynić swoim uczniom: „Żarliwa 

modlitwa powinna być odmawiana z głębi serca i w języku, którym posługujemy się na co 

dzień, a nie w loszn-kojdesz376. W loszn-kojdesz trudno jest sercu wyrazić, co czuje, ponieważ 

nie zwykliśmy mówić w tym języku.” (Księga “Likutej Moharan”, cz.2, nr 25). 

                                                
372 Pwt 16,15 (przyp. tłum.). 
373 Rebe Nachman z Bracławia (1 nisan 5532 – 18 tiszri 5571) był prawnukiem Baal Szem Towa (synem Fajgi, 
która była córką córki Beszta o imieniu Odel). W 1789 r. rebe Nachman odbył wędrówkę do Erec Isroel i około 
roku spędził w Tyberiadzie. W 1800 r. osiadł w Bracławiu, a w 1810 r., po pożarze, przeniósł się do Humania, 
gdzie w wieku 38 lat zmarł i został pochowany. Jego chasydzi na Rosz ha-Szone przybywają z najodleglejszych 
miejscowości do Humania do swojego rebego, którego wciąż uważają za żywego i nie przyjęli żadnego innego 
rebego na jego miejsce (przyp. autora). 
374 W oryg. po hebr. bchija (przyp. tłum.). 
375 Ps 35,10 (przyp. tłum.). 
376 Loszn kojdesz – święty język, czyli hebrajski (przyp. tłum.). 
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Bracławscy chasydzi wskazują, że w wersecie „odbiorę wam serce kamienne, a dam 

wam serce z ciała” (Ez 36,26) litery tworzące wyrażenie „serce z ciała”377 tworzą też słowo 

Bracław. 

Jak już pisałem, bracławianie żyli w odosobnieniu i trzymali się od wszystkich z daleka. 

Dla kogoś obcego dostanie się do ich bliskiego kręgu było niełatwe, wręcz niemożliwe. Po 

prostu nie był akceptowany. Jak później nam wyjaśnili, czynili tak, aby uniknąć 

nieprzyjemności ze strony obcych, którzy przychodzą rzekomo modlić się z nimi, a potem ich 

prowokują. Dochodziło nawet do brutalnych bójek. 

Dzięki wyjątkowym staraniom, cierpliwości i wytrzymałości, udało się jednak nam, 

obcym osobom, zdobyć ich zaufanie. Wkrótce zostaliśmy nawet zaliczeni do swoich. 

Modliliśmy się w ich klojzie, byliśmy wywoływani do czytania Tory i razem z nimi 

zasiadaliśmy do szabasowych kolacji. 

Trzeci posiłek w trakcie szabatu378 odprawiali w gronie towarzyszy, w swoim klojzie. 

Każdy przynosił trochę jedzenia, które stawiał na stole. Kiedy wszyscy byli już obecni, 

niektórzy wraz z żonami, które miały oddzielne wejście do babińca, odmawiano minchę i 

siadano do stołu, częstowano się przyniesionymi potrawami i śpiewano. Zaczynano od pieśni 

religijnych „Domownicy pałacu”379, „Bóg, który się ukrywa”380 , potem odmawiano „Przyjdź 

i zobacz”381 , a w końcu przechodzono do własnych bracławskich nigunów. 

Między jednym a drugim nigunem wygłaszano naukę, opowiadano historie, 

przypowieści, powtarzano nową interpretację Pisma, aforyzm, albo po prostu dobre słowo i 

błogosławieństwo, a wszystko zaczerpnięte od rebego Nachmana – „potokiem obfitym jest 

źródło mądrości”382. Zaraz potem wracali do nigunów. Śpiewali z wielkim ożywieniem i 

zapałem. W płomiennym entuzjazmie podnosili się z miejsc i ruszali w rikud, wszyscy razem, 

„niech chwalą jego imię wśród tańców”383. W czasie tańca śpiewali i powtarzali dziesiątki 

                                                
377 W oryg. hebr. lew basar (przyp. tłum.). 
378 W oryg. jid. szaleszudes (dosłownie hebr. Szalosz seudot, Trzy uczty). Czas spożywania trzeciego posiłku 
chasydzi uważali za szczególnie sprzyjający kontaktowi ze Stwórcą i pozyskaniu Jego łask (przyp. tłum.). 
379 W oryg. aram. Benej hejchala - mistyczna pieśń autorstwa rabina Icchaka Lurii, XVI-wiecznego kabalisty 
(przyp. red.). 
380 W oryg. hebr.  El mistater - pieśń autorstwa rabina Abrahama Maimona, który żył w XVI wieku w Cfacie 
(przyp. red.). 
381 W oryg. aram. - Ta chazej -  słowa rozpoczynające ustępy z księgi Zohar (przyp.red.) 
382 W oryg. hebr. Nachal nowea mekor chochma, Prz 18,4. Z pierwszych liter tych słów można ułożyć imię 
Nachman (przyp. red.).  
383 Ps 149,3 (przyp. tłum.). 
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razy słowa z Zoharu: „Tora została przekazana jako nigun, Szechina również jako nigun, Żydzi 

wrócą z wygnania za sprawą nigunu”.384 

Tak właśnie, w mroku klojzu, bracławianie i ich cienie godzinami tańczyli w 

zamkniętym kręgu, w uniesieniu ducha, uwalniając się od potrzeb i cierpień ciała, wręcz 

zbliżając się do granicy, za którą dusza opuszcza ciało385. 

Tego samego wieczoru obchodziliśmy melawe-malke386 w domu prawnuka rebego 

Nachmana z Bracławia, reb Hilela, miłego i serdecznego człowieka. Był to wysoki mężczyzna 

z długą białą brodą. Od jego dobrotliwej, stale uśmiechniętej twarzy bił blask szlachetnego 

urodzenia. Był to mędrzec i musmech387. Nie pełnił jednak funkcji rabinicznych i zasłynął jako 

przedsiębiorca. 

Chasydzi bracławscy zbierali się w jego domu na melawe-malke. Zawsze po hawdali 

reb Hilel grał na skrzypcach kilka nigunów odziedziczonych po swoim pradziadku rebem 

Nachmanie, który również bardzo lubił grać na skrzypcach na pożegnanie szabatu. Rebe 

Nachman wyjaśniał to w następujący sposób: uczta melawe-malke nazywana jest ucztą króla 

Dawida388. Król Dawid, psalmista Izraela, jak wiadomo grał na skrzypcach, „skrzypkach 

Dawidowych!”. 

Reb Hilel powiedział nam, że jego pradziadek rebe Nachman zwykł mówić, że grając 

na skrzypcach można dosięgnąć „źródła zmirot” i czerpać z niego pełnymi garściami. Trzeba 

tylko dobrze grać. Podhorcer389 ze swoimi skrzypcami odkrywał tajemnice Tory. Szkoda 

tylko, że nie wiedział, co odkrywa. 

Opowiedział on nam również przypowieść swojego dziadka do wersetu „chcę śpiewać 

Panu i grać mojemu Bogu, póki mi życia starczy” (Ps 104,33), mającego związek z nigunami i 

zmirot. 

                                                
384 Rebe Nachman z Bracławia zwykł mówić: „Dlaczego chasydzi tańczą? Dlatego, że podczas tańca unosimy 
się ponad wszystkimi ziemskimi sprawami, ponad cielesnością, i nawet jeśli dzieje się tak tylko przez chwilę, 
dobre i to.” (przyp. autora). 
385 Warto dodać, że kiedy An-ski zobaczył bracławskich chasydów w tańcu, tak się nim zachwycił, że 
telegraficznie zaproponował Stanisławskiemu, z moskiewskiego teatru artystycznego, który w tamtych czasach 
przygotowywał wystawienie mistycznego dramatu „Dybuk”, aby przysłał do Berdyczowa swojego baletmistrza, 
aby ten zobaczył, jak tańczą chasydzi. Po kilku dniach przybył z Moskwy baletmistrz Stanisławskiego i jeden 
szabes spędził z nami u bracławskich chasydów obserwując ich taniec na szaleszudes (przyp. autora).  
386 Dosł. „Odprowadzający Królową (Szabat)”, czwarty posiłek spożywany w sobotę wieczorem, po hawdali, już 
po zakończeniu szabesu. Tradycyjnie związany ze śpiewem, a nawet tańcami. Dzięki tej biesiadzie przedłużano 
radosny sobotni nastrój (przyp. tłum.). 
387 Musmech - Żyd, który otrzymał smiche i mógł pełnić funkcję rabina w gminie żydowskiej (przyp. tłum.). 
388 W Talmudzie jest napisane, że na jego modlitwę do Boga: „mój kres pozwól mi znać” (Psalmy 39,5) 
odpowiedziano mu, że umrze w szabes, dlatego w moce szabes chwalił Boga i cieszył się, że przeżyje jeszcze co 
najmniej tydzień (przyp. autora). 
389 Słynny skrzypek z Żytomierza, który grał na chasydzkich ślubach (przyp. autora). 
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Rebe Nachman opowiadał: „Istnieje pewien święty nigun, w którym zawiera się cały 

naród Izraela. W duszy każdego Żyda tkwi maleńka cząsteczka tego właśnie nigunu, jedynie 

mała iskra. Sprawiedliwy zbiera wszystkie porozrzucane iskry i śpiewa nigun całemu światu. 

Kiedy śpiewa ten nigun wraz z intencją, budzi wszystkie cząstki, które dołączają do niego 

chórem. Śpiewają one ze sprawiedliwym i ze wszystkimi sercami, budząc radość w każdej  

duszy. Kiedy ludzka dusza wyczuje cząstkę nigunu, związaną z jej najgłębszą istotą, cały 

człowiek zostaje uniesiony, uświęcony i czuje, że jest częścią wielkiej pieśni, pieśni całego ludu 

Izraela. Takie jest wytłumaczenie i znaczenie wersetu: „Azamra390 - zaśpiewam moją własną 

cząstką, iskrą, która tkwi w mojej duszy i ma związek jedynie ze mną”. 

„Są trzy rodzaje nigunów – powiedział kiedyś rebe Nachman – nigun śpiewany w czasie 

modłów, nigun, który zmusza do modlitwy, i nigun, który tworzy modlącego się”. 

Żydzi zgromadzeni na melawe-malke śpiewali wspaniałe bracławskie niguny, jeden 

piękniejszy od drugiego. Reb Hilel cały czas akompaniował na skrzypcach. Opowiadano o 

rebem Nachmanie z Bracławia, o prześladowaniach, które cierpiał, o wielkim sporze, który 

toczył najpierw z „dziadkiem ze Szpoły”391, a potem z cadykiem z Sawrania392, a także o jego 

wędrówce do Kraju Izraela. 

Reb Hilel opowiadał, że kiedy Rebe Nachman powrócił w 1799 roku ze swojej podróży 

do Kraju Izraela, powiedział do swoich najbliższych chasydów te słowa: „Dzieci moje! 

Przywiozłem wam z Erec Isroel prezent, a jego imię to spór”. Potem, kiedy zaczęto silnie 

prześladować rebego Nachmana powiedział do nich znowu: „Nie dzieci, nie to miałem na 

myśli. Miałem na myśli, że nie pozwolą mi usiąść na żydowskiej »przyzbie«”. 

Tak oto w przyjemny sposób bracławianie spędzali czas u reb Hilela przy nigunach i 

zmirot, rozmawiając o Torze. Wreszcie gospodyni dała z kuchni znak, wszyscy umyliśmy się i 

zasiedliśmy do stołu, aby cieszyć się gorącym czerwonym barszczem. 

                                                
390 W oryg. hebr. zaśpiewam (przyp. tłum.). 
391 Arie Lejb ze Szpoły (1724-1811) zwany „Szpoler zejde”, ponieważ obecny przy jego obrzezaniu Beszt 
życzył mu, by był, jak Praojciec Abraham, „dziadkiem dla Żydów”. I rzeczywiście, Arie Lejb zasłynął jako 
odważny obrońca, który potrafił się przeciwstawić gnębiącym Żydów szlachcicom. „Dziadek ze Szpoły” był 
oponentem Nachmana z Bracławia (przyp. red.). 
392 Mosze Cwi Giterman (1775-1837). Jego ojciec był Magidem w Sawraniu. Mosze Cwi był uczniem Lewiego 
Icchaka z Berdyczowa i Barucha z Międzyboża. Po śmierci ojca przejął jego funkcję, a po śmierci Lewiego 
Icchaka został rabinem w Berdyczowie. Sprawował tę funkcję także w Humaniu i Kiszyniowie. Był 
założycielem dynastii z Sawrania. Od 1834 roku aż do śmierci był zajadłym oponentem bracławskiego 
chasydyzmu (przyp. red.). 
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Podczas jedzenia śpiewano zmirot na wieczór po szabacie, odmawiano „Przygotuję 

posiłek”393 ku czci króla Izraela: „Przygotuję posiłek wiary, to jest czwarty posiłek króla 

Dawida”394, a zakończono rikudem. 

Kiedy się żegnaliśmy koguty piały już na trzecią straż. 

 

* 

 

U tego wspaniałego, pięknego chasyda bracławskiego, reb Hilela, w ciągu kilku tygodni 

spisaliśmy setki błyskotliwych powiedzeń i wspaniałych opowieści, które przez kilka pokoleń 

były przekazywane ustnie tylko najbliższym. Nagraliśmy na fonografie grę na skrzypcach reb 

Hilela i dziesiątki bracławskich nigunów i modlitw, śpiewanych przez niego i jego bliskich. 

Na potrzeby Żydowskiego Muzeum Etnograficznego odkupiliśmy od reb Hilela pewną 

liczbę wartościowych przedmiotów, między innymi rękopis rebego Natana, ucznia rebego 

Nachmana, kryształowy żyrandol, który według rodzinnych opowieści wisiał w prywatnym 

pokoju rebego Nachmana, białą jedwabną żupicę z brokatowymi białymi kwiatami, biały 

jedwabny szeroki pas z tej samej tkaniny i kamienną lampę chanukową. 

 

5.	  Nigun,	  który	  wyjaśnia	  tajemnice	  Tory	  (nigun	  rabina)	  
 

Chasydzi twierdzili, że nigun zawierający intencję może często wyjaśnić głębokie 

tajemnice Tory. Opowiadają o rebem Szneurze Zalmanie z Ladów, Baal ha-Tanji, założycielu 

Chabad i autorowi „Szulchan aruch ha-Raw”395, że za każdym razem, zanim zasiadł do 

studiowania, śpiewał taką pieśń: 

„Wszyscy aniołowie, wszyscy Serafinowie 

Pytają kim jest Bóg? 

Oj wej, co im odpowiedzieć? 

Nie można objąć go myślą396 (trzy razy) 

Wszystkie narody, wszystkie ludy świata 

Pytają gdzie jest Bóg? 

                                                
393 W oryg. aram. atkinu - trzy poematy autorstwa Icchaka Lurii, odpowiadające poszczególnym posiłkom 
szabatowym (przyp.red.). 
394 W oryg. po aramejsku (przyp. red.). 
395 W oryg. Raw szulchan aruch (przyp. red.). 
396 W oryg. po aramejsku (przyp. red.). 
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Oj wej, cóż im odpowiedzieć? 

Nie ma miejsca, w którym by go nie było397 (trzy razy) 

(Była jeszcze trzecia zwrotka, której nie pamiętam). 

Według przekazów rebe Szneur Zalman był autorem dziesięciu nigunów 

odpowiadających dziesięciu sefirot398. Jeden z tych nigunów stał się bardzo popularny wśród 

chasydów. Nazywają go „nigunem rebego”. O tym nigunie, który dziś śpiewany jest wszędzie, 

gdzie tylko żyją Żydzi, opowiada się następującą historię: Pewnego razu rebe Szneur Zalman 

objaśniał Torę swoim chasydom zgromadzonym przy szabasowym stole. Czyniąc to zauważył 

jak naprzeciw niego, u przeciwnego krańca stołu, siedzi starszy Żyd, którego nigdy wcześniej 

nie widział. Siedzi w skupieniu, cały zamieniony w słuch, i patrzy rebemu na usta, nie 

przepuszcza ani jednego słowa, starając się zrozumieć jego nauczanie. Stary Żyd całą swoją 

postacią skłania się w stronę rebego, ale najwyraźniej nie jest w stanie pojąć jego nauk i na jego 

twarzy maluje się wielki smutek. 

Kiedy rebe poszedł potem do swojego pokoju odosobnienia, kazał zawołać do siebie 

owego obcego. Zapytał go, czy zrozumiał dzisiejszą naukę. Żyd zapłakał i ze złamanym sercem 

przyznał, że nie potrafił zrozumieć świętych słów rebego. Ze łzami w oczach powiedział, że 

bardzo wcześnie został sierotą. Uboga matka nie mogła długo trzymać go w chederze, musiał 

jej pomagać, został więc rzemieślnikiem. Kiedy dorósł i ożenił się, nie znajdował czasu na 

studiowanie Tory. Musiał utrzymywać żonę, a potem także dzieci. Zadowalał się odmawianiem 

psalmów, ale nawet tego psalmu, który odmawiał każdego dnia, nie rozumiał zbyt dobrze. 

Teraz, na stare lata, kiedy dzieci są już odchowane, serce ciągnie go do studiowania Tory. W 

bet ha-midraszu, wśród mędrców, śmieją się z niego. Tłumaczył: „Rebe, słyszałem, że jesteś 

blisko wszystkich ludzi. Przybyłem do ciebie, usiadłem przy twoim stole ze wszystkimi, jak 

równy. Moja radość nie miała miary. Kiedy jednak zacząłeś nauczać, i zauważyłem, że nic nie 

rozumiem, zrobiło mi się ciężko na sercu a radość mnie opuściła. Rebe! Święty rebe! Co mam 

zrobić, by zasłużyć na zostanie twoim uczniem i zrozumieć twoje nauki?”. 

Żyd spuścił głowę, a łzy skapywały mu na brodę. Rebe Szneur Zalman położył prawą 

rękę na jego ramieniu i przemówił do niego łagodnym głosem: „Przestań płakać. Jest szabes, a 

w szabes nie wolno się smucić! Dziś przy stole objaśniałem szkołę chasydyzmu Baal Szem 

Towa. Jeśli nie zrozumiałeś, wyjaśnię ci wszystko za pomocą nigunu. Zaśpiewam teraz nigun, 

który zawiera w sobie całą naukę Baal Szem Towa”. 

                                                
397 W oryg. po aramejsku. W pieśń śpiewaną w języku potocznym wtrącono aramejskie określenia 
odzwierciedlające główne koncepcje chasydyzmu (przy. red.). 
398 Sefirot – 10 sfer symbolizujących boskie atrybuty (przyp. tłum.). 
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I rebe Szneur Zalman zaczął z wielką słodyczą śpiewać nigun, jeden ton po drugim. Żyd 

słuchał całym swoim sercem i duszą. Stał jak skamieniały, nie drgnęła mu nawet brew. Im 

dłużej rebe śpiewał nigun, tym bardziej rozjaśniała się twarz starego człowieka, ogarnęło go 

szczęście, ciepła radość rozlała się po wszystkich jego członkach. Kiery rebe skończył śpiewać, 

rozpromieniony Żyd wykrzyknął z wielką radością: „Rebe! Rozumiem! Pojmuję! Czuję, że 

jestem godzien zostać twoim uczniem!”. 

Od tej pory rebe z Ladów po każdym nauczaniu śpiewał właśnie ten nigun. Na wypadek, 

gdyby znaleźli się tacy, którzy nie całkiem pojęli jego słowa, zawsze wyjaśniał je za pomocą 

nigunu, który od tej pory nazywany jest „nigunem rebego”. 

 

* 

 

Ekspedycji udało się zarejestrować znaczną liczbę pieśni i nigunów, o których 

opowiadane są cudowne historie i legendarne wydarzenia. Przytoczę tu kilka takich legend. 

Niguny i pieśni ilustrujące poniższe legendy rejestrowaliśmy fonografem w różnych 

miastach i swego czasu wysłaliśmy, wraz z całym materiałem etnograficznym, do Muzeum 

Etnograficznego w Petersburgu. Miejmy nadzieję, że tam zachowały się nietknięte. 

 

6.	  „Pan	  króluje,	  oblókł	  się	  w	  majestat”399	  Beszta	  i	  Mendel,	  jego	  chazan	  
(nigun	  spisany	  przez	  ekspedycję	  etnograficzną	  w	  Międzybożu	  w	  1913	  
roku,	  śpiewany	  przez	  reb	  Chaima	  Byka,	  obecnie	  rabina	  w	  Nowym	  Jorku.	  
Od	  niego	  spisaliśmy	  również	  wówczas	  następującą	  historię).	  
 

Bogaty kupiec drewna z Pilawy400, małego miasteczka niedaleko Międzyboża, 

utrzymywał zięcia, który był zwolennikiem chasydyzmu. Ów miał na imię Mendel. Kilka razy 

w roku Mendel zwykł jeździć do Beszta do Międzyboża i czerpać z czystego źródła 

chasydyzmu. 

Po śmierci teścia, kiedy Mendel został zmuszony szukać źródła zarobku, przybył do 

Beszta, aby ten poradził mu i wskazał, czym ma się zająć, aby utrzymać siebie i rodzinę. Beszt 

wysłuchał jego prośby i kazał zostać u siebie na szabesie, modlić się w jego klojzie, słuchać 

                                                
399 Ps 93, 1. 
400 Pilawa  ̶  wieś w Ukrainie w obwodzie tarnopolskim (przyp. red.). 



145 
 

jego modłów, a przede wszystkim dobrze zapamiętać jego nigun „Pan króluje, oblókł się w 

majestat”, który Beszt tego szabesu miał zaśpiewać po raz pierwszy. 

Mendel kornie posłuchał i przy kabalat szabat401, kiedy Beszt zaczął śpiewać nowy 

nigun, cały zamienił się w słuch. Wszystkimi zmysłami czuł, jak święte tony nigunu zakradają 

się do jaśniejącego umysłu, aby pozostać w nim na zawsze. Przez cały szabes wytężał zmysły 

nastrojone na przyjęcie nauk i modlitw Beszta. 

Po hawdali, gdy nastał wieczór, Beszt wezwał do siebie Mendla, zamknął się z nim w 

pokoju i powiedział do niego: „Mendlu, podczas modlitwy usłyszałeś mój nowy nigun, 

powtórzę go teraz dla ciebie. Staraj się zapamiętać go i powtórzyć”. Mendel odpowiedział z 

wielką pokorą: „Rebe, czuję, że twój nigun pojąłem za pierwszym razem i już go umiem”. I 

zaraz z zapałem i w wielkim uniesieniu zaczął śpiewać nigun dokładnie tak, jak Beszt zaśpiewał 

podczas powitania szabatu. 

Beszt przysłuchiwał się uważnie słodkiemu głosowi Mendla, bardzo zaskoczony jego 

skrupulatnością. Powiedział: „Mendlu, zostań chazanem w moim klojzie”, na co ten 

uszczęśliwiony wkrótce się zgodził. 

Na pożegnanie Beszt podał mu dłoń, przyciągnął do siebie w ciszy i na ucho powiedział: 

„Przez resztę życia będzie cię utrzymywał twój głos. Musisz wiedzieć, że ostatnią modlitwę 

odmówisz, gdy będą cię odpychać od pulpitu”. 

Mendel został stałym chazanem w klojzie Beszta. Nowy nigun szybko stał się popularny 

i był śpiewany przez licznych zwolenników i uczniów Beszta, którzy przybywali do 

Międzyboża z bliska i daleka. 

Po śmierci Beszta chazan Mendel najął meszojrera402. Razem z nim wyruszył w 

wędrówkę po miastach i miasteczkach, aby spędzać szabaty w chasydzkich klojzach. Imię 

„chazan Baal Szem Towa” kroczyło przed nim i w każdym mieście, gdzie tylko przybywał, 

przyjmowano go z honorami, zapraszano na szabasowe modły, a potem szczodrze 

wynagradzano. 

I tak chazan Mendel i jego meszojrer wędrowali z miasta do miasta, aż trafili również 

do Leżajska, miasteczka rebego Elimelecha, wybitnego ucznia rebego Dow Bera, magida z 

Międzyrzecza, który był następcą Beszta. Chazan Mendel, jak było w zwyczaju, przybył do 

miasteczka, aby prosić miejscowego rabina o pozwolenie na spędzenie szabatu w jego klojzie. 

Rebe Elimelech nie darzył sympatią chazanów, zwłaszcza wędrujących w towarzystwie 

meszojrerów i nigdy żadnego obcego chazana nie dopuścił do pulpitu. Jednak przez wzgląd na 

                                                
401 Kabalat szabat - dosł. hebr. przywitanie szabatu, piątkowe modlitwy rozpoczynające szabat (przyp. red.). 
402 Meszojrer – chórzysta, od hebr. meszorer. (przyp. tłum.). 
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pamięć o Beszcie nie mógł odmówić Mendlowi i pozwolił mu modlić się w klojzie, ale tylko 

w piątkowy wieczór. 

Kiedy tylko chazan Mendel zaczął pierwsze modlitwy powitania szabatu, rebe 

Elimelech doznał duchowego przebudzenia i opanowała go niebiańska radość. Poczuł 

obezwładniający zachwyt i nieukojoną tęsknotę. I kiedy Mendel z meszojrerem na zakończenie 

kabalat szabat zaczęli śpiewać „Pan króluje, oblókł się w majestat” na melodię Beszta, rebe 

Elimelech nagle poczuł, że życie z niego ulatuje, że jeszcze chwila i opuści go dusza. Bardzo 

się przestraszył, zerwał się z miejsca i podbiegł do chazana, odepchnął go i sam stanął przy 

pulpicie, aby dokończyć powitanie szabatu i modlitwę wieczorną. 

Natychmiast po modlitwie rebe Elimelech podszedł do zawstydzonego Mendla, 

przeprosił go za uczynioną zniewagę i wyjaśnił, że musiał tak uczynić, ponieważ gdyby zwlekał 

choćby chwilę dłużej, z wielkiego uniesienia uleciałaby z niego dusza. Zaprosił chazana i 

meszojrera do siebie na szabes i podjął ich uroczyście i z szacunkiem. 

W wieczór po szabacie, podczas Melawe Malke, rebe Elimelech poprosił Mendla, aby 

przytoczył, jak to u chasydów, jakąś opowieść o Beszcie i powiedział, w jaki sposób dostąpił 

zaszczytu zostania jego chazanem. Na początku Mendel wyczerpująco opowiedział jak przybył 

do Baal Szem Towa zapytać o radę, jak Beszt kazał mu nauczyć się nowego nigunu „Pan 

króluje, oblókł się w majestat”, jak po szabacie zabrał go do swojego pokoju, aby powtórzył 

nigun i na końcu kazał zostać chazanem w swoim klojzie. 

Przy okazji Mendel opowiedział następującą przypowieść, którą usłyszał podczas owej 

trzeciej uczty szabatu: pewien książę przez kilka lat budował okazały pałac. Pewnego razu, 

kiedy cadyk szedł się modlić, nagle rozpętała się silna burza, padał grad i dął silny wiatr. Cadyk 

wszedł do nieukończonego pałacu, aby schronić się przed deszczem. Kiedy wiatr się uspokoił, 

a deszcz ustał, cadyk opuścił budynek. I stało się tak, że kiedy tylko wyszedł na zewnątrz i 

oddalił się od miejsca schronienia, pałac się zawalił. 

Beszt wyjaśnił: zadaniem pałacu było jedynie osłonięcie i pokrzepienie cadyka przez 

krótki czas burzy. Kiedy tylko budynek wypełnił swoje posłannictwo, dopełnił się jego 

tikun403 i nie miał po co dalej istnieć, dlatego się zawalił. 

Mendel dodał z głębokim westchnieniem: „W dniu, w którym zostałem chazanem 

Beszta, przy pożegnaniu powiedział mi on również, że po raz ostatni będę się modlił, kiedy 

odepchną mnie od pulpitu. Wiem, że wypełniłem już swoje posłannictwo na tym świecie i 

zrobiłem to dobrze, teraz nadszedł mój czas”. 

                                                
403 Hebr. naprawa, termin kabalistyczny oznaczający przywrócenie świętych iskier na właściwe im miejsce, a 
nieco bardziej potocznie m.in. osiągnięcie spełnienia (przyp. red.). 
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Rebe Elimelech zrozumiał, że chazan jest ucieleśnieniem pałacu z przypowieści. Przez 

zachwyt, który w nim wywołał, przez wielką radość, jaką mu sprawił nigunem Beszta, który 

pochodzi z niebiańskiego pałacu pieśni i zemirot, dusza chazana osiągnęła swój cel i w ten 

sposób dostąpiła tikunu i dlatego wkrótce opuści swoje ziemskie ciało. 

I tak się stało. Następnego dnia chazan zmarł. Rebe Elimelech odprowadził go na 

wieczny odpoczynek na cmentarz, nad otwartym grobem kazał meszojrerowi zaśpiewać „Pan 

króluje, oblókł się w majestat” i po zasypaniu grobu sam odmówił po nim kadysz. 

Po trzech dniach – opowiadają – meszojrer przyszedł do bractwa pogrzebowego i 

poprosił, aby przygotowano dla niego grób obok chazana, ponieważ Mendel przyszedł do niego 

we śnie i zdradził, że otrzymał zaszczyt uroczystego rozpoczęcia szabesu w raju i zaśpiewania 

nigunu Beszta ku czci rebego Elimelecha. Chazan Mendel nie chce stanąć przy pulpicie beze 

mnie, swojego meszojrera – powiedział. 

Kiedy doniesiono o tym rebemu Elimelechowi, zrozumiał on, że zostaje wezwany do 

raju, aby tam przywitać szabes. Obmył się rytualnie, położył do łóżka i opuściła go jego święta 

dusza. 

 

7.	  „A	  dla	  donosicieli”	  404	  spod	  szubienicy	  
 

W Białej Cerkwi405 (Żydzi nazywają to miasto „Białe pole”406, „Czarna 

nieczystość407”) na chazana i jego meszojrerów rzucono fałszywe oskarżenie, że w szabes w 

wielkiej synagodze, podczas odmawiania „Ty królom dajesz zwycięstwo”408 zamiast 

błogosławić cara, przeklinali go. Chazana i meszojrerów wsadzono do więzienia i skazano na 

śmierć przez powieszenie. 

Na dzień wykonania wyroku wyznaczono niedzielę. Z okolicznych wiosek zjechało się 

do miasta bez liku chłopów z żonami i dziećmi, którzy chcieli zobaczyć, jak prowadzi się pod 

szubienicę skazanych Żydów, „antychrystów”. Opowiadają, że kiedy chazan i meszojrerzy byli 

prowadzeni na śmierć, w swojej ostatniej drodze śpiewali „A dla donosicieli niech nie będzie 

nadziei” z odmawianego w dzień powszedni Szmone esre A śpiewali z bezkresnym smutkiem 

i bólem. Głos chazana niósł się ponad białocerkiewnym rynkiem i głowami tłuszczy, a 

                                                
404 W oryg. po hebrajsku.Formuła stanowiąca dwunaste błogosławieństwo w modlitwie Amida (przyp. tłum.). 
405 Biała Cerkiew  ̶  miasto w Ukrainie, siedziba rejonu w obwodzie kijowskim. W roku 1880 na niemal 18 700 
mieszkańców żyło w Białej Cerkwi ponad 9 800 Żydów (przyp. red.). 
406 W oryg. hebr. Sade lawan (przyp. red.). 
407 W oryg. jid. tume, nieczystość rytualna, pogardliwie o chrześcijańskiej świątyni (przyp. tłum.). 
408 Ps 144,10. Modlitwa odmawiana w intencji władcy kraju (przyp. tłum.). 
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meszojrerzy dotrzymywali mu kroku śpiewami przepojonymi rozpaczą. Tak śpiewali, aż doszli 

pod szubienice. 

I stał się cud. Nigun poruszył serca chłopów i chłopek. Ze wszystkich stron dał się 

słyszeć szloch. Również kamienne serca sędziów zmiękły i zaraz na miejscu skasowali 

wcześniejszy wyrok i wypuścili Żydów. 

Żydzi z Białej Cerkwi nauczyli się „Dla odstępców…” i śpiewali przy każdej okazji, 

czy to smutnej czy radosnej. 

 

8.	  „Pastuszkowy	  nigun”	  
 

W Pilawie, maleńkim miasteczku na Podolu, w czasie powstania Gonty (1769 rok) żył 

cadyk o imieniu Lejb. Żydzi pilawscy znają wiele opowieści o swoim rebem Lejbie, o jego 

powściągliwości, pokorze i pobożności. Wierzyli nawet, że za jego sprawą miasteczko ocalało 

przed pogromem Gonty i jego brutalnych żołnierzy. 

Rebe Lejb bardzo miłował lud Izraela. Kochał każdego człowieka i wszyscy lgnęli do 

niego. W Pilawie opowiadają, że zwykł mówić: „Niezupełny cadyk kocha niezupełnych 

złoczyńców, ale zupełny cadyk kocha zupełnych złoczyńców”. Cieszył się zaufaniem licznych 

chasydów i miał wielu uczniów. 

Opowiadają, że pewnego razu, jadąc wozem, rebe Lejb i jego uczniowie mijali 

chrześcijańskiego pastuszka, grającego na fujarce. Kiedy się zbliżyli, rebe natychmiast kazał 

zatrzymać zaprzęg i uważnie wsłuchał się w melodię. Za każdym razem, kiedy pastuszek 

przestawał grać, rebe Lejb kazał dawać mu kilka monet, żeby zaczął od nowa. I tak kilka razy, 

aż rebe wraz z uczniami zapamiętali melodię i zaśpiewali ją wspólnie. Kiedy rebe Lejb i 

uczniowie znali już melodię na pamięć, pastuszek zaczął się gubić i motać, a potem grać na 

zupełnie inną nutę. Rebe Lejb smagnął konia i szybko odjechał, przy czym powiedział: „Ten 

pastuch już nigdy nie będzie umiał zagrać na fujarce tego samego nigunu”, a wyjaśnił to w 

następujący sposób: „Ten nigun śpiewali lewici w Świątyni. Pewnego razu został on skalany 

przez nieprawą myśl jednego z lewitów. Nigun osłabł i nie mógł unieść się do niebiańskiego 

pałacu nigunów. Pozostał tu, na ziemskim padole, a pastuszek złapał go do swojej fujarki. 

Teraz, kiedy nauczyliśmy tej melodii, śpiewając nigun wraz z intencją, naprawiliśmy go i 

uwolniliśmy. Oto dlaczego pastuch zaraz zapomniał go i nie mógł dalej grać”. 
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Nigun, który nazwano „pastuszkowym nigunem” szybko zyskał sobie sławę w Pilawie 

i okolicy. Wszyscy go znali i śpiewali przy okazji ślubów, obrzezań i wszystkich innych 

żydowskich uroczystości oraz świąt. 

 

9.	  „Nigun	  dziewic”	  z	  Niemirowa	  
 

Dawno temu, kiedy na Ukrainie panowała jeszcze pańszczyzna, a chłopi byli 

niewolnikami dziedziców, Niemirów należał do pewnego złoczyńcy i mordercy. Katował on 

swoich chłopów, darł z nich pasy, bił bezlitośnie dla samej przyjemności i za najmniejsze 

przewinienie wieszał i rozstrzeliwał. 

Również Żydów z Niemirowa stale prześladował i dosłownie pławił się w ich krwi.  

Pewnego razu zły dziedzic nakazał Żydom, aby na dzień jego urodzin przyprowadzili do niego 

trzy najpiękniejsze żydowskie panny, które nigdy wcześniej nie zaznały mężczyzny. 

Nakaz ten bardzo zasmucił Żydów. Modlili się, zarządzili posty, ale nie potrafili znaleźć 

żadnego ratunku przed okrutnym zarządzeniem. Kiedy nadszedł wyznaczony dzień, rzucono 

losy. Trzy dziewczyny, na które padło przeznaczenie, przy wtórze lamentów i płaczów zostały 

odprowadzone do pałacu. 

I stało się, że gdy serce dziedzica rozweseliło się winem, i razem ze swoimi gośćmi porządnie 

się spił, wydał polecenie, aby przyprowadzono mu trzy dziewice, jak je Pan Bóg stworzył. 

Ledwie przekroczyły próg, jedna z nich zaczęła nucić boleściwy nigun, który przeniknął serca 

wszystkich zebranych. Dziedzic i jego pijani goście siedzieli jak zaczarowani. Z wielką uwagą 

przysłuchiwali się niezwykłej, dla nich zupełnie nowej melodii. Kiedy dziewczyna skończyła 

śpiewać, długo bili brawa. Potem wszystkie trzy obrzucili prezentami, nie ważyli się ich tknąć 

i uroczyście odesłali do domu. 

Cały Niemirów cieszył się i radował. Żydzi nie posiadali się z radości i dziękowali Bogu 

za cud. 

Szybko nauczono się tej melodii i „nigun dziewic”, bo tak go nazwano, śpiewany był z 

wielkim upodobaniem na każdej uroczystości. 
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10.	  Rebe	  Dowidl	  z	  Talnego409	  odmawia	  kadysz	  po	  śpiewaku	  operowym	  
 

Rebe Dowidl z Talnego, jeden z ośmiu synów rebego Motele z Czarnobyla, autor ksiąg 

„Magen Dawid”, „Birkot Dawid”, „Kehilat Dawid” i innych, żywił wielkie zamiłowanie do 

nigunów. Chasydzi byli przekonani, że rebe Dowidl jest częstym gościem w „pałacu nigunów”, 

a za sprawą swojego chazana, reb Josele (zwanego też „Josele od rabina”), o którym uważano, 

że jest dla rebego tym, kim Golem dla Maharala z Pragi410, rebe czerpie niguny prosto ze 

„źródła nigunów” znajdującego się w samym środku „pałacu”. 

Reb Josele w każdy szabes przedstawiał nowy nigun i śpiewał go z chasydami przy 

stole. Chasydzi zabierali go ze sobą, rozjeżdżając się do domów. W niedługim czasie nigun był 

śpiewany przez licznych chasydów z Talnego wszędzie, gdzie tylko zamieszkiwali. 

Reb Josele stworzył ok. 500 nigunów. 

Pragnę przytoczyć tu niezwykłą historię o sile nigunu z Talnego, którą spisaliśmy 

podczas naszej wizyty w tym miasteczku411. 

Pewnemu bezdzietnemu chasydowi z Rokitna, zwolennikowi cadyka z Talnego, za 

sprawą błogosławieństwa rebego Dowidla urodził się syn. Dano mu na imię Meir. Chłopiec był 

bardzo zdolny i już w kołysce wykazywał wielkie upodobanie do muzyki. Śpiew uciszał jego 

płacz i pomagał rodzicom w jego wychowaniu. Jeszcze zanim Meir poznał pierwszą literę 

alfabetu, umiał śpiewać kołysanki mamy, a nawet zmirot taty. 

Ojciec pękał z dumy i czekał, aż utalentowany syn trochę podrośnie. Wtedy będzie mógł 

zabrać go do rebego, który pobłogosławi chłopca oraz jego głos, aby był silny, czysty, słodki, 

a przede wszystkim czcił Stwórcę Świata. 

Jednak ojciec odszedł z tego świata, zanim dostąpił zaszczytu zaprowadzenia Meira do 

rebego. 

Kiedy Meir trochę podrósł, jego matka, wdowa, oddała go na meszojrera do reb Meira 

Poliszuka, chazana „klojzu chasydów z Talnego” w Białej Cerkwi. Poliszuk był uważany za 

jednego z najsłynniejszych chazanów w całej okolicy. Szybko zauważył on, że Meir posiada 

                                                
409 Talne  ̶  miasto w Ukrainie, siedziba rejonu w obwodzie czerkaskim. W 1863 roku Żydzi stanowili około 
60% ogółu mieszkańców (przyp. red.). 
410 Jehuda Löw ben Becalel (ok. 1520-1609), urodzony w Poznaniu w rodzinie rabinackiej. Pełnił funkcje 
rabina Nikolsburga, Pragi i Poznania, a także Moraw oraz Wielkopolski. MaHaRal to skrót od „nasz nauczyciel 
rabin Loew”. Był on słynny także w kręgach nieżydowskich dzięki swojej rozległej wiedzy świeckiej. Legendy 
przypisują mu stworzenie Golema (przyp. red.). 
411 Pini Minkowski wspomina te wydarzenia w swoich wspomnieniach "Mi-sefer chajaj” pierwszy tom, 
„Reszumot”, s. 102, Odessa 1914 (przyp. autora). 
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ogromny talent, stał mu się bardzo bliski i nawet pozwalał chłopcu śpiewać solo. Jego głos 

zachwycał wszystkich, okazywano mu wielką miłość i uznanie. 

Wychwalany pod niebiosa Meir wkrótce popadł w próżność i pychę, uważał się za 

najzdolniejszego i przestał słuchać chazana. Zachowywał się bezczelnie w stosunku do innych 

meszojrerów, kpił z nich i stał się zmorą nie tylko dla nich, ale też samego chazana. Chazan 

jednak zagryzał zęby i tłumił gniew. Z wyrozumiałością przyjmował zniewagi i za każdym 

razem wybaczał, a wszystko przez wzgląd na wspaniały śpiew Meira. 

Aż pewnego dnia łotrostwo chłopaka przekroczyło wszelkie granice i wytrąciło chazana 

z równowagi. Stracił cierpliwość. 

Był to czas selichot. Szykowano się do Strasznych Dni. Meir wziął nuty chazana i przed 

modlitwą „Szma Kolejnu”412 dopisał brzydkie słowa: „Chazan kocha dziewkę”. Podczas 

odmawiania selichot, kiedy chazan doszedł do „Szma Kolejnu” i zobaczył, co uczynił mu Meir, 

nie był już w stanie dłużej znosić szelmostw i jeszcze przed Strasznymi Dniami wygnał go od 

siebie. 

Meir wyjechał do Kiszyniowa i został tam mejszorerem u Nisiego Belzera413. Ale 

również u Nisiego nie zachowywał się lepiej. 

Pewnego razu Nisi przyjechał wraz z mejszorerami do Talnego na szabes. Rebe Dowidl, 

który lubował się w nigunach, zaprosił ich do siebie, aby cieszyć się ich śpiewem. 

Nisi przygotował ku czci rebego nową interpretację „Kewakarat”414, którą miał 

zaśpiewać z Meirem. Kiedy jednak przyszło do śpiewania, Meir zamiast przygotowanego 

„Kewakarat” zaśpiewał własne „Czy Efraim nie jest dla Mnie drogim synem”415. 

Rebemu bardzo podobał się jego śpiew i poprosił, by zaśpiewał ponownie. Przez cały 

ten czas cadyk siedział zamyślony i nie spuszczał z chłopca wzroku. Było wyraźnie widać, że 

nigun go poruszył. Kiedy Meir skończył śpiewać, rebe Dowidl przywołał go do siebie, 

pochwalił jego śpiew i pobłogosławił, aby jego piękne, święte niguny były z nim w każdej 

potrzebie. 

Nisi Belzer nie mógł wybaczyć Meirowi jego nieposłuszeństwa i również wygnał go od 

siebie. 

                                                
412 Dosł. „Usłysz nasze wołanie”, jedno z błogosławieństw w „Szmone esre” (przyp. tłum.). 
413 Nisan Spiwak, znany jako Nisi Belzer (żył w latach 1824-1906), urodzony w mieście Bielce (obecnie w 
Mołdawii), kantor i kompozytor (przyp. tłum.). 
414 W oryg. hebr. kewakarat  (jak stado), końcowy fragment modlitwy „Unetane tokef”, stanowiącej trzon 
nabożeństw w czasie Rosz ha-Szana i Jom Kipur (przyp. red.) 
415 Jr 31,20 (przyp. red.). 
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Po tych wydarzeniach słuch po Meirze zaginął. Dopiero po jakimś czasie dowiedziano 

się, że ukończył konserwatorium w Kijowie i został śpiewakiem w tamtejszej operze, a nawet 

ożenił się z chrześcijanką, również śpiewaczką operową. 

Pewnego razu w Kijowie Meir spotkał chasyda z Talnego. Od razu go rozpoznał, objął 

na powitanie i zapytał o rebego. Kiedy chasyd przypomniał mu o jego „Czy Efraim nie jest dla 

Mnie drogim synem”, twarz Meira rozpromieniła się. 

Opowiadają, że wkrótce po tym spotkaniu opanowało Meira zwątpienie. Całymi dniami 

chodził zamyślony, smutny i przygnębiony, aż wpadł w taką melancholię, że opuścił swoją 

chrześcijańską żonę. 

Pewnego razu, w operze, Meir wykonywał słynną arię, dając swój popisowy występ. 

Orkiestra grała, dyrygent stał z batutą… Nagle Meirowi zdało się, że na miejscu dyrygenta stoi 

rebe Dowidl i dyrygując każe mu zaśpiewać „Czy Efraim nie jest dla Mnie drogim synem”. 

Posłuszny mu Meir swoim cudownym głosem zaczął śpiewać pieśń, którą przed laty, kiedy 

jeszcze był meszojrerem, śpiewał u rebego. 

Powstał zamęt. Trzeba było opuścić kurtynę. Orkiestra przestała grać, wszyscy wokół 

krzyczeli, chcąc go powstrzymać. Meir jednak, nie zważając na nic i na nikogo, dalej w wielkim 

uniesieniu śpiewał „Czy Efraim nie jest dla Mnie drogim synem”, aż siłą ściągnięto go ze sceny. 

Od tej pory Meir zupełnie opuścił się w swoich obowiązkach. Zwolniono go z opery, 

wyjechał z Kijowa. Jakiś czas wędrował z jednego miasta do drugiego, obdarty, zarośnięty nie 

do poznania. Często głodował i musiał żebrać o chleb. 

Po dłuższej tułaczce przybył do Talnego i stanął w synagodze między innymi 

biedakami. 

Rebe Dowidl miał w zwyczaju w każdy szabes zapraszać wszystkich ubogich 

mieszkańców miasta do siebie na trzecią ucztę. Tego szabesu wraz z innymi biedakami przybył 

również Meir. 

Gdy śpiewano zmirot Meir nagle wstał i wykrzyknął: „Rebe, chcę zaśpiewać!”. Kiedy 

chasydzi go spostrzegli, wzięli go za bezbożnika i obłąkanego, chcieli wywlec go zza stołu, ale 

rebe Dowidl zawołał: „Żydzi! Zostawcie go! Zostawcie go w spokoju! To Meir! Meir chce 

zaśpiewać, puśćcie go! Meir wrócił do Boga i szuka poprawy. Pomóżcie mu w tym! Puśćcie 

go! Pozwólcie mu zaśpiewać! Niech obroni go jego nigun!”. 

Meir zaczął swoje wielkoświąteczne „Czy Efraim nie jest dla Mnie drogim synem”, a 

śpiewał tak natchniony, że wszyscy siedzieli jak zaczarowani. Rebe Dowidl, tak jak za 

pierwszym razem, nie spuszczał z niego oczu, kazał zaśpiewać jeszcze raz, a na koniec zostać 

u siebie w Talnem. 
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W wieczór po szabacie rebe Dowidl powiedział do swoich bliskich: „Dusza jego została 

naprawiona, ale ciała już nic nie uratuje”. 

Meir nie dożył kolejnego roku. Rebe Dowidl odprowadził go na wieczny odpoczynek, 

i przez cały rok sam odmawiał za niego kadysz. 

11.	  Dybuk	  chazana	  z	  Talnego	  
 

W Wysznewem416 chazanem był pewien starszy Żyd, chasyd rebego z Talnego. Jego 

głos nie służył mu już tak, jak kiedyś. Wielu modlących się nie było zadowolonych z jego 

posługi i narzekało, że przyszedł czas powołać nowego chazana. Chasydzi z Talnego nie chcieli 

do tego dopuścić. Z tego powodu wkrótce doszło w mieście do cichego sporu. 

Pewnego dnia chazan silnie ochrypł, a choroba przeciągała się dłuższy czas. Wtedy 

nawet wielu z chasydów stwierdziło, że potrzebny jest nowy chazan. Porozumiano się ze starym 

chazanem i za jego zgodą, której chcąc nie chcąc musiał udzielić, ustanowiono nowego 

chazana, wielce utalentowanego i pobożnego młodzieńca. Wszyscy w mieście zachwycali się 

jego pięknym głosem i oddawali wielką cześć jego pobożności i dobroci. 

Stary chazan, którego oddalono, nie mógł znieść tego upokorzenia. Uważał nowego 

chazana za uzurpatora, patrzył na niego z zawiścią i wrogością. Kiedy przyszły Straszne Dni, z 

wielkiego rozgoryczenia starzec ciężko się rozchorował i w wigilię Rosz ha-Szana 

odprowadzono go na wieczny odpoczynek. Wszyscy żałowali jego śmierci. Wielu spośród 

dawnych krytyków odczuwało ból w sercu, jak gdyby byli winni przedwczesnej śmierci. 

Również nowy chazan, pobożny młodzieniec, nie mógł sobie znaleźć miejsca i chodził 

strapiony i zatroskany, czując, że również on przyczynił się do zgryzoty starego chazana, co 

być może przyspieszyło jego śmierć. 

Wtedy nowemu chazanowi przytrafiło się nieszczęście. Pierwszego dnia Rosz ha-Szana, 

kiedy miał zaśpiewać przygotowane z meszojrerami „Hineni he-ani me-maas”, nagle poczuł, 

że ma mętlik w głowie. Zapomniał całą modlitwę. Zamknął oczy i wytężył pamięć, ale 

bezskutecznie… nic nie mógł sobie przypomnieć. Nagle przed oczami zobaczył postać 

zmarłego chazana. Z gardła młodzieńca wyrwało się „Hineni…”, jednak nie uprzednio 

przygotowane, ale to, które jego poprzednik śpiewał przez wiele lat. Modlący się od razu 

rozpoznali głos i styl starego chazana. 

Nowy chazan upadł. Otoczyli go meszojrerzy, podnieśli i chcieli wynieść z synagogi. 

Ale z nadzwyczajną siłą wyrwał się z ich rąk i z wielkim impetem podbiegł do pulpitu. 

                                                
416 Wysznewe (dawniej Żelanie, Żelań, Żylany)  ̶  miasto w Ukrainie w obwodzie kijowskim (przyp. red.). 
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Zachrypnięty głos starego chazana wykrzyczał z rozgoryczeniem: „Nadal jestem chazanem! To 

mój pulpit! Odśpiewam »Hineni…« tak, jak zawsze to robiłem!”. 

Omdlałego młodego chazana odprowadzono do domu, a modły dokończył jeden z 

wiernych. 

Zaraz po Rosz ha-Szana zabrano nieszczęśnika do rebego Dowidla do Talnego. Rebe 

zamknął się z nim w pokoju i kazał mu zaśpiewać jego własny „Hineni…”. Ten posłusznie to 

uczynił. Wciąż jednak słychać było zachrypnięty głos zmarłego chazana. Rebe Dowidl 

powiedział na pozór gniewnie: „Nigun musi był serdeczny i przyjemny, a modlitwa pełna 

słodyczy, zwłaszcza w dniach bożej trwogi, w Jamim Noraim, zgodnie ze słowami modlitwy: 

» Oby było Twoją wolą, Budzący postrach i grozę, byś dał mi dziś głos słodki i przyjemny, 

niech mój głos się nie urywa, a gardło nie zachrypnie. Oby mój głos był przyjemny i mocny, 

jak jest powiedziane: „A dźwięk szofaru stawał się coraz mocniejszy”. «417. Chazan powinien 

swoim głosem czcić Najwyższego. Aby to robić, potrzeba głosu zacniejszego i piękniejszego 

niż twój. Idź spoczywać w pokoju i pozwól swojemu następcy modlić się jego własnym 

pięknym i dźwięcznym głosem, aby mógł być wyzwolicielem dla swojego zgromadzenia”. 

Dał się słyszeć przeciągły, cichy płacz. Rebe Dowidl znowu zaczął mówić, już bez 

złości, ale głosem jak „szmer łagodnego powiewu”418 odezwał się w następujący sposób: 

Wsłuchajcież się w moje słowa i usłyszcie, co wypowiedzą moje usta. Obaj chazani, stary i 

młody, wysilcie swój słuch i nakłońcie ucho, aby dobrze wsłuchać się w „Hineni…”, które 

teraz zaśpiewam według mojej własnej melodii. Wsłuchajcie się dobrze w ten nigun i nauczcie 

się go. To dla dobra was obu! 

Rebe Dowidl czystym głosem zaczął śpiewać swoje własne „Hineni…”. Im dłużej 

śpiewał, tym silniejszy stawał się jego głos i wznosił się wyżej i wyżej. Śpiewał w wielkiej 

ekstazie i z serdeczną słodyczą. Kiedy rebe Dowidl zakończył „Wysłuchujący modlitw”419 

podniósł wilgotne oczy, wyciągnął przed siebie ręce i powiedział łagodnie: „Teraz, umarły, idź 

natychmiast na wieczny spoczynek. Ten nigun otworzy przed tobą wszystkie wrota i wszystkie 

zamki. Twoja dusza dostąpi tikunu, a ja ręczę ci, że dostąpisz zaszczytu zaśpiewania tego 

nigunu przed sprawiedliwymi w raju!”. 

                                                
417 Fragment błogosławieństwa odmawianego przez kantora przed modlitwą Hineni…, zawierającego cytat z 
Wyj 19, 19. 
418 1 Krl 19,12 (przyp. tłum.). 
419 W oryg. hebr. Szomea tefila - jedno z błogosławieństw w Amidzie. “Unetane tokef” odśpiewuje się podczas 
powtarzania przez kantora Amidy na głos (najpierw modlący się odmawiają ją sami po cichu) (przyp.red.). 
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Zaś młodemu chazanowi rebe Dowidl spojrzał głęboko w oczy, objął go i powiedział: 

„Chodźmy teraz obaj spróbować zaśpiewać moje »Hineni«. Starego chazana już tu nie ma. Już 

nigdy nie zjawi się przy pulpicie!”. 

I rebe Dowidl ponownie zaśpiewał „Hineni”. Młody chazan akompaniował mu swoim 

młodym czystym głosem, który powrócił do niego i brzmiał jeszcze czyściej i jaśniej, niż 

wcześniej. 

Nigun ten, który nazwano „nigunem dybuka z Talnego”, chasydzi śpiewali przez wiele 

lat. 

 

12.	  Nieczysty	  nigun,	  „reb	  Josele	  od	  rebego” umiera	  
 

Chociaż reb Josele, chazan cadyka z Talnego, dostąpił zaszczytu dożycia późnego 

wieku, to jednak jego śmierć nastąpiła w okrutny sposób, mianowicie wraz z innymi Żydami z 

miasteczka Nowomyrhorod420, w Lag ba-Omer roku 5679421 (1919) został pogrzebany 

żywcem przez bandę morderców Grigoriewa422. 

Po śmierci rebego Dowidla z Talnego, reb Josele został poproszony o przyjęcie funkcji 

chazana u jego młodszego brata, rebego Johanana z Rachmestriwki423,. Kiedy po kilku latach 

również reb Johanan zmarł, reb Josele zatrzymał się w Złotopolu424 u rebego Dowidla, 

najstarszego syna Johanana. 

Naprzeciw Złotopola, po drugiej stronie rzeki, leżało miasteczko Nowomyrhorod. 

Mieszkała tam córka reb Josele Dwojre-Leje z mężem Nachumem Śpiewakiem i czwórką 

dzieci. 

Z okazji Lag ba-Omer reb Josele udał się do swoich dzieci do Nowomyrhorodu. Ledwie 

przekroczył rzekę, wpadł w ręce grigorowców, przez których miasto było już opanowane. Reb 

Josele, jego zięć Nachum i wielka liczba innych Żydów z miasta, zostali zmuszeni do 

                                                
420 Nowomyrhorod  ̶  miasto w Ukrainie w obwodzie kirowogradzkim, siedziba rejonu (przyp. red.). 
421 18 maja 1919 roku (przyp. tłum.). 
422 Prawdopodobnie chodzi o Matwija Hryhoriewa, znanego także jako Nikifor Grigoriew, byłego oficera armii 
carskiej, następnie służącego w wojsku Petlury. W toku wojny domowej przeszedł na stronę bolszewicką, ale 
oprócz niewątpliwych sukcesów wojskowych zdobył także opinię dowódcy niesubordynowanego i o 
nieskrywanych poglądach antysemickich. W końcu ogłosił antybolszewicki i antysemicki Uniwersał, adresowany 
do „narodu ukraińskiego, narodu udręczonego” i stanął na czele buntu przeciwko bolszewikom. Jego oddziały 
dokonały wielu pogromów antyżydowskich (przyp. red.). 
423 Właściwie z Rotmistriwki (Rotmistrzówka). Żydowska nazwa miasteczka sugeruje związek z bożym 
miłosierdziem (rachmim) (przyp. red.). 
424 Złotopol  ̶  dzielnica Nowomyrhorodu. Do roku 1959 osobne miasto. W 1863 roku na niemal 6 700 
mieszkańców w Złotopolu mieszkało prawie 5 500 Żydów (przyp. red.). 
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wykopania dla siebie wspólnej mogiły. Dwojre-Leje widziała jak jej ojciec, mąż oraz inni Żydzi 

są wpychani do grobu i żywcem zasypywani. 

Podczas gdy zasypywano grób reb Josele odmawiał ze wszystkimi widuj, a na koniec w 

wielkim natchnieniu zaczął śpiewać jeden ze swoich świętych nigunów i nie przestawał, aż 

grób został całkowicie zasypany. Świadkowie opowiadali potem, że nigun było słychać jeszcze 

przez pewien czas po zasypaniu grobu. 

 

* 

Chasydzi i mistycy, którzy zawsze starają się wszystko zgłębić do samego zarania, do 

przyczyny wszystkich przyczyn, starali się również dotrzeć do źródła grzechu reb Josele, z 

którego to powodu spotkał go tak tragiczny los. Szukano i szukano, aż w końcu znaleziono 

grzech, który nieświadomie popełnił. Chociaż stało się to bez jego złej woli, to jednak grzech 

ten dotyczył całej wspólnoty, dlatego uznano, że kara musiała być tak bezlitosna i druzgocąca: 

„Święty, błogosławiony On, postępuje surowo, nawet w najmniejszym szczególe, wobec tych, 

którzy go otaczają” (Jewamot 121). A wywnioskowali to w następujący sposób: w Straszne 

Dni, kiedy stary reb Josele po raz ostatni modlił się w Złotopolu z rebem Dowidlem, zjechały 

się tam setki chasydów, chcących wysłuchać modlitwy kantora, który przez długie lata modlił 

się u starego rebego z Talnego, błogosławionej pamięci. 

W wigilię Rosz ha-Szana, wraz z rozpoczęciem zachodu słońca, kiedy synagoga pełna 

była wiernych, a reb Josele z najważniejszymi osobami w gminie wracał z rytualnej ablucji i 

znajdował się już nawet na schodkach prowadzących do synagogi, nagle z daleka posłyszał 

kościelny śpiew i mamrotanie księży. Wkrótce pojawiła się długa procesja duchownych z ich 

„świętymi szmatami”. Procesja ciągnęła się przez całą ulicę, przy której stała synagoga. To 

odprowadzano na wieczny odpoczynek zmarłego dziedzica. Szlachcic ów był bardzo bogaty, 

dlatego jego następcy nie szczędzili pieniędzy i aż z „guberni” sprowadzili samego arcybiskupa 

z wielkim chórem. To ich śpiew niósł się po ulicy w wigilię Rosz ha-Szana podczas zachodu 

słońca. 

Towarzysze reb Josele, bogobojni i pobożni chasydzi, kiedy tylko dostrzegli procesję i 

usłyszeli mamrotanie księży i kościelne śpiewy, natychmiast odwrócili głowy, aby nie skalać 

swoich oczu, a uszy zatkali palcami, by nie słyszeć niegodnych pomruków. Szybko, jakby 

gnani przez wicher, wbiegli do synagogi. Jednak reb Josele, błogosławiony śpiewak, został na 

zewnątrz i nie ruszał się z miejsca. Wszystkimi zmysłami wsłuchiwał się w pieśń, którą w miarę 

zbliżania się procesji było słychać coraz głośniej i wyraźniej. Stał jakby w transie, aż procesja 

przeszła, skręciła w boczną uliczkę i śpiew całkiem zanikł. Dopiero wtedy reb Josele, jakby 
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zbudzony ze snu, w zachwycie zawołał: „Ach, mają tam piękny bas! Śpiewa przewspaniale!”. 

I pośpiesznie pobiegł do synagogi, zaciągnął tałes na głowę i stanął przy pulpicie. 

Chasydzi opowiadają, że owego roku w Straszne Dni reb Josele, chociaż stary, 

zaskoczył wszystkich swoim nadzwyczajnie czystym śpiewem. Po Jamim Noraim rebe Dowidl 

powiedział do swoich najbliższych chasydów: „Wszystkie anioły Pana wiedzą, że żaden inny 

jecer-hore425 nie ma władzy nad reb Joselem, oprócz jecer-hore nigunu. Z powodu nigunu jest 

nawet gotów narazić na niebezpieczeństwo swoją duszę. Josele ściągnął na siebie surowe 

konsekwencje”. 

Uznano, że nigun, który nucił reb Josele w owe Straszne Dni został skalany przez 

chrześcijańskie śpiewy, które usłyszał w wigilię Rosz ha-Szana i z tego powodu został 

oskarżony przez niebiańskim sądem. 

I oskarżenie zwyciężyło… 

 

13.	  Nigun	  stworzenia	  
 

Chasydzi z Talnego śpiewają pewien radosny nigun, który nazywają „Nigunem 

stworzenia”. Oto w jaki sposób powstał ten nigun i skąd wziął się jego tytuł: 

W Talnem budowano wielki besmedresz, ale zorientowano się, że brakuje pieniędzy, 

aby go skończyć. 

Kahał urządził więc wielką ucztę z wszelkiego rodzaju przysmakami, najlepszymi 

daniami i najdroższymi trunkami. Na ucztę zaproszono wszystkich mieszkańców miasteczka. I 

stało się, gdy ich serca rozweseliły się winem, kiedy wszyscy byli już najedzeni i w dobrym 

nastroju, miejscowy rabin poprosił ich o złożenie przysięgi, że przekażą pieniądze na 

wybudowanie nowego bet ha-midraszu. Ludzie posłuchali i dawali każdy według swoich 

możliwości, „zarówno ten, kto czyni wiele, jak i ten, kto czyni niewiele”426. 

Na uczcie gościł również słynny reb Josele, chazan rebego z Talnego. Reb Josele 

zabawiał wszystkich, jak tylko potrafił. Śpiewał różne niguny i zmirot, które bardzo się 

podobały. Publika nie mogła się nasycić i cały czas prosiła o więcej. Kiedy zmęczony reb Josele 

odmówił dalszego śpiewania, jeden z miejscowych bogaczy wstał i pijany, z pańskim gestem 

                                                
425 Zła skłonność, zły duch namawiający do złego (przyp. tłum.). 
426 Talmud Babiloński, Berachot 17a. (tłum. za Talmud Babiloński. Gemara edycji wileńskiej z objaśnieniami i 
komentarzami, tłum. objaśnienia i redakcja Sacha Pecaric, Kraków 2010, s. 214) (przyp tłum.). 
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zawołał w te słowa: „Jeśli reb Josele w przeciągu pięciu minut stworzy zupełnie nowy nigun, 

uroczyście przysięgam dać 18 razy 18 rubli na cel wybudowania nowego bet ha-midraszu”. 

Reb Josele podparł głowę rękami i jednocześnie zatkał uszy, aby nie słyszeć 

dobiegającego zewsząd gwaru, i kilka minut siedział zamyślony z zamkniętymi oczami. 

Następnie podniósł się i zaczął śpiewać zupełnie nowy wesoły nigun. Śpiewał z wielkim 

zapałem i w podniosłym nastroju, aż wszyscy ruszyli w rikud. 

Bogacz dotrzymał słowa i zaraz na miejscu spłacił całe zobowiązanie. Reb Josele nowy 

nigun, któremu sam nadał tytuł „Nigun stworzenia”, śpiewał ze zgromadzonymi wiele razy, aż 

wszyscy się go nauczyli. 

Nigun ten śpiewano potem podczas inauguracji nowego bet ha-midraszu, a także 

podczas przenoszenia do niego zwojów Tory. 

 

14.	  Dlaczego	  Żydzi	  podczas	  śpiewów	  używają	  ozdobników?	  
 

Pięćdziesiąt kilka lat temu, w moim rodzinnym Proskurowie427, żył potomek wybitnej 

chasydzkiej dynastii z Czarnobyla o imieniu Motele. Miał on u siebie w domu własny minjan 

tworzony wraz ze stale przebywającymi u niego chasydami. Jego wnuk, Dowidl, dziecko reb 

Awremla, był moim rówieśnikiem i uczyliśmy się u jednego mełameda. Z tego względu byłem 

częstym gościem w domu rebego Motele i modliłem się w jego klojzie. 

Rebe Motele najczęściej przebywał w podróży, odwiedzał swoich chasydów w 

bliższych i dalszych miastach po maamadot428, a reb Awreml, jego syn, prowadził dwór: 

zbierał kwitlech i odprawiał tisze. 

Rebe Motele był utalentowanym śpiewakiem i lubił modlić się przy pulpicie. Jego styl 

modłów był czarnobylskim dziedzictwem, pełnym słodyczy i duchowego przebudzenia. 

Chociaż miał już ponad siedemdziesiąt lat, jego głos brzmiał czysto, silnie i klarownie. Nawet 

podczas odprawiania tiszów sam przewodził śpiewom i zachęcał do nich pozostałych. 

Rebe Motele był serdecznym człowiekiem, doprawdy pozbawionym cienia goryczy. 

Zawsze uśmiechnięty, wyczyniał harce z wnukami, swawolił i rozśmieszał je i razem z nimi 

śmiał się do rozpuku. 

                                                
427 Proskurów  ̶  obecnie Chmielnicki; miasto w Ukrainie, siedziba obwodu. W 1888 roku na ponad 15 000 
ogółu mieszkańców w Proskurowie żyło ponad 7 400 Żydów (przyp. red.). 
428 W oryg. hebr. maamadot, tutaj: rodzaj rocznej opłaty zbieranej wśród chasydów na rzecz rebego (przyp. 
tłum.). 
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Jeszcze dziś czuję na policzkach jego uszczypnięcia, które rozdzielał Dowidlowi i mnie 

przy okazji odpytywania z tygodniowej porcji Tory. 

Podczas tiszów zamiast wygłaszać nauki, zwykł opowiadać piękne, niezwykłe historie 

i objaśniać dosłowne znaczenie wersetów Tory w sposób niezwykle klarowny. Bardzo lubił też 

wtrącać dowcipne powiedzonka. W ten sposób wprawiał chasydów w dobry nastrój, bo sam 

zawsze był pełen humoru. 

Rebecyn, jego druga żona, była zarazem siostrą pierwszej. Ożenił się najpierw z jedną 

siostrą, a potem z drugą. 

Pierwsza żona miała na imię Chaja, była cichą, czułą i zamyśloną kobietą. Nigdy na 

nikogo nie podniosła głosu. Darzyła męża wielkim szacunkiem i gorliwie się nim opiekowała. 

Druga żona miała na imię Bracha429 i była dokładnym przeciwieństwem siostry. Stale 

zagniewana i cięta jak osa, była dla męża prawdziwą udręką. Jednak rebe Motele wszystkie jej 

humory znosił z pogodą ducha, zawsze pozostawał spokojny i nigdy nie okazywał najmniejszej 

oznaki gniewu. Ona krzyczała, a on patrzył na nią stoicko i uśmiechał się. 

Jedynie raz, kiedy bardzo mu dopiekła, powiedział do niej z wyrzutem: „Spójrz, twoja 

błogosławionej pamięci siostra miała na imię Chaja, a była błogosławieństwem. Ty masz na 

imię Bracha, a jesteś zwierzęciem”430. 

W pamięci pozostało mi wiele z jego opowieści, porzekadeł i błyskotliwych 

komentarzy. Opowiem teraz tylko jedną taką przypowieść z puentą, która ma bezpośredni 

związek z omawianym tu zagadnieniem – z nigunami. 

Rebe Motele wyjaśniał: „Na pierwszy rzut oka jest to nie lada szkopuł431: stajemy 

przed Najwyższym, przychodzimy do niego prosić o zdrowie i dobrobyt dla nas i dla naszych 

dzieci. Wydawałoby się, że powinniśmy mówić do Najwyższego jasnymi zrozumiałymi 

zdaniami, płynącymi prosto z serca. Dlaczegóż tak nie robimy? Robimy coś dokładnie 

przeciwnego – zamiast prostych, jasnych słów płynących prosto z serca, mówimy do Niego 

półsłówkami, urwanymi i poprzekręcanymi, prawie jak szaleńcy. Zanim wypowiemy całe 

słowo wydajemy różnorodność dziwnych dźwięków, wyśpiewujemy trele drżącymi głosami, 

ajajaj i ojojoj. Wyobraźcie sobie, co by się stało, gdybyśmy stanęli przed królem z krwi i kości 

i zwrócili się do niego w ten sposób »ajajaj ojojoj panie mój, huhuhu królu«. Za taką 

bezczelność król wyrzuciłby nas za drzwi, a może nawet ukarał. Jeśli przed królem z krwi i 

                                                
429 Bracha znaczy błogosławieństwo (przyp. tłum.).  
430 Nieprzetłumaczalna gra słów. Imię Chaja  pochodzi od hebrajskiego słowa oznaczającego „życie”, jednak 
słowo to oznacza również „zwierzę” (przyp. tłum.).  
431 W oryg. kasze – trudność wymagająca wyjaśnienia, problem (przyp. tłum.). 
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kości trzeba wyrażać się jasno i zrozumiale, to oczywiste, że trzeba wiedzieć jak się zwracać 

do Króla nad Królami, błogosławione jego imię. Dlaczegóż więc ośmieszamy się przed nim? 

W tym tkwi cały szkopuł! Opowiem wam jednak historię o królu i jego synu, i zagadnienie to, 

jeśli Bóg zechce, zostanie wyjaśnione. 

Do czego można to porównać? Do przypowieści o królu, który miał ukochanego 

jedynaka,. Byli jak dwie związane dusze. Ojciec z dumą patrzył na syna i obsypywał go 

najdroższymi prezentami. Kiedy młody królewicz podrósł, ojciec powierzył mu klucz do 

swojego skarbca. 

I stało się tak, jak jest napisane: »utył Jeszurun i wierzga«432. Luksusy tak 

rozbisurmaniły królewicza, że zaczął zbaczać z drogi ojca i lekceważyć jego nakazy. 

Rozkapryszony królewicz nie szanował również najbliższej służby króla. Przy każdej 

okazji był dla nich złośliwy i z nich kpił. Cierpieli od niego wstyd i prześladowania, żywili do 

niego wielką urazę i wkrótce stali się jego śmiertelnymi wrogami. 

Kiedy król spostrzegł, że jego jedynak całkiem zboczył z właściwej drogi i przestał 

słuchać nakazów ojca, postanowił go od siebie oddalić, odesłać z dala od domu. Wezwał swoich 

ministrów i rozkazał im wykonać swoje polecenie. Rozwścieczeni ministrowie, którzy już od 

dawna czekali na taką okazję, bez zwłoki wykonali wolę króla i wygnali królewicza z domu 

ojca. 

Wypędzony królewicz zaczął wędrować bez domu, bez miejsca odpoczynku. Głodował 

i nigdzie nie znajdował schronienia, nie był w stanie zaspokoić najbardziej podstawowych 

potrzeb. Zaczął żałować swoich złych uczynków i bardzo tęsknić za domem ojca. Napisał list, 

pełen wzruszających słów. Prosił w nim ojca, aby zlitował się nad nim i przysłał mu pieniądze 

przynajmniej na codzienne potrzeby. List nigdy jednak nie dotarł do jego ojca. Źli ministrowie 

przejęli go i nie doręczyli królowi. 

Z milczenia władcy królewicz słusznie wywnioskował, że winni braku odpowiedzi są 

wrodzy ministrowie. To oni nie pozwalają, aby prośby dotarły do ukochanego ojca. Wpadł więc 

na taki pomysł: wziął czysty pergamin, taki na którym zawsze zwykł pisać listy. Na pergaminie 

nabazgrolił niezrozumiałe bohomazy i esy-floresy, a w środku każdego z nich, każdej takiej 

pętelki, wpisał słowa prośby. Tak napisany list wysłał do ojca. 

Kiedy królewscy ministrowie zobaczyli pokraczne pismo, nie ukryli listu, ale 

natychmiast zabrali go do króla, aby pokazać mu jak jego syn stroi sobie z niego żarty i kpi. 

Król, który tęsknił za swoim jedynakiem, dokładnie przyjrzał się listowi i w plątaninie 

                                                
432 Pwt 32,15 (przyp. tłum.). 
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hieroglifów odczytał słowa syna, zestawiając je w całą prośbę. Zlitował się nad nim i wysłał 

pomoc. 

Wniosek z tej opowieści – zakończył rebe Motele – jest prosty i jasny: modląc się 

stosujemy ozdobny tryl, aby złe anioły znajdujące się w najbliższym otoczeniu Boga, nasi 

śmiertelni wrogowie, nie zrozumieli naszych modlitw. Myślą oni wtedy, że jedynie kpimy z 

naszego Ojca Niebieskiego i zanoszą do Niego nasze zagmatwane modlitwy. On jednak, król i 

ojciec, z niezrozumiałych, chaotycznych fragmentów modlitw zestawia nasze prośby i »jak się 

lituje ojciec nad synami«433 lituje się nad nami i zsyła nam parnose, »da mi chleb do jedzenia 

i ubranie do okrycia się«434. Jeśli Bóg zechce wkrótce, w najbliższej przyszłości, również 

dostąpimy zaszczytu odkupienia, amen!”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
433 Ps 103,13 (przyp. tłum.). 
434 Rdz 28,20 (przyp. tłum.). 
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VI.	  Odczyniania,	  remedia	  i	  środki	  lecznicze	  

1.	  Odczyniania	  nie	  wolno	  nikogo	  nauczać	  
 

„Rebe Johanan zwykł siadać przy drzwiach mykwy i mówić: jeśli wychodząc z kąpieli 

córy Izraela spojrzą na mnie, ich dzieci będą tak piękne jak ja. Rabini pytali go: czyż rebe nie 

boi się ajn-hore435? On odpowiedział im: »Pochodzę z rodu Józefa, nad którymi ajn-hore nie 

ma żadnej władzy, ponieważ jest napisane „Józef […] latorośl owocująca nad źródłem” (Rdz 

49,22). Na to reb Abbahu mówił: czytajcie nie „nad źródłem”, ale „stojący ponad władzą złego 

oka” („ajin” – znaczy oko	  i źródło). Rebe Josi bar Chanina powiedział: stąd wnioskuje się, że 

nad Józefem ajn-hore nie ma władzy: „Niechaj szeroko rozmnożą się na ziemi” (Rdz 48, 16) 

(to dotyczy również Józefa), tak jak ryby z morza są pokryte wodą i ajn-hore nie ma nad nimi 

żadnej władzy, tak na dzieci Józefa ajn-hore	  nie będzie miało wpływu. Można powiedzieć tak: 

oko nie chciało żywić się tym, co do niego nie należy (Józef nie chciał grzeszyć z żoną Potifara), 

ajn-hore nie będzie miało nad nim żadnej władzy«”. 

(Berachot 20436, tłumaczenie na jidysz dra Jakuba Meira Zalkinda). 

Celowo przytoczyłem ten długi cytat o ajn-hore, chociaż w Gemarze znajdują się 

dziesiątki innych krótkich aforyzmów i opisów różnych form złego oka. Zrobiłem to z dwóch 

powodów: po pierwsze, chcąc po prostu pokazać, że wiara w działanie uroku (ejna bisza)437 

pochodzi z czasów antycznych, być może jeszcze sprzed epoki talmudycznej. Po drugie, i to 

najważniejsze, w cytowanym fragmencie Gemary jest mowa o sprawiedliwym Józefie. Z 

wersetów tych można wnioskować, że na Józefa i jego potomków złe oko nie ma wpływu. Jak 

wynika z treści kilku różnych zaklęć, które przytoczę dalej, w prawie każdym z nich 

wspomniane jest imię sprawiedliwego Józefa, a to z pewnością ma swoje źródło w 

przytoczonym fragmencie Gemary, dlatego zacytowałem go tutaj w całości. 

Według Talmudu złe oko jest bardzo niebezpieczną chorobą, która może powodować 

również inne groźne dolegliwości. Dlatego znajdujemy tam wiele różnorodnych zamówień i 

formuł odczyniających uroki438, które mają uchronić przed złym okiem albo z niego 

                                                
435 Hebr. ajin ha-ra, jid. ajn-hore, dosł. „złe oko”, „uroczne oko”. Wiara, że złym spojrzeniem, zwłaszcza 
zazdrosnym, można wywołać chorobę i cierpienie; urok (przyp. red.) 
436 Właśc. Berachot 20a (przyp. red.). 
437 W oryg. po aramejsku (przyp. red.).  
438  W oryg. jid. autor używa słów zgule i trufe, które ogólnie oznaczają remedium i antidotum, środek 
zaradczy na chorobę (przyp. tłum.). 
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wyleczyć439. Można się stamtąd również dowiedzieć, w jaki sposób nie dopuścić do 

rozprzestrzeniania się innych chorób pochodzących od złego oka. 

Jak się okazuje wiara w działanie „dobrego oka”440, a także w jego zaklinanie i 

odczynianie, istniała zawsze i trwa od pradawnych czasów, przez wszystkie pokolenia, aż do 

czasów współczesnych. Kiedy ekspedycja etnograficzna podróżowała po miastach i 

miasteczkach Ukrainy, miała okazję zaobserwować, jak głęboko zakorzeniona i szeroko 

rozpowszechniona była tam ta wiara, i jak wielka była liczba wszelkiego rodzaju odczyniaczek 

i odczyniaczy stosujących najróżniejsze środki i remedia, które odziedziczyli po 

wcześniejszych pokoleniach. 

Dosłownie w każdym mieście i miasteczku Ukrainy żyły staruszki, do których zwracano 

się z najróżniejszymi problemami i nieszczęściami. Prawie wszystkie kobiety przy nadziei, 

zwłaszcza pierworódki, znajdowały się pod ich opieką i wpływem. Wierzono, że nie tylko znają 

one zawczasu płeć dziecka, ale również potrafią na nią wpłynąć. 

Znały one najróżniejsze formuły odczyniające, remedia i środki „wypróbowane” na 

każdą ewentualność. Odczyniały „uroczne oczy”, zamawiały bóle zębów, przetrąconą nogę, 

wrzody, różę, ugryzienie psa, epilepsję i inne dolegliwości. Wyczyniały „czary” z nożami, 

pończochami i grzebieniami, lały wosk i ołów, „toczyły jajka” przeciw przestrachowi, darły 

stan spodniej koszuli i stosowały setki innych remediów i środków. 

Ekspedycji udało się zanotować i zgromadzić bardzo znaczącą liczbę formuł, remediów 

i amuletów stosowanych przeciwko wszelkim chorobom. 

Gromadzenie i spisywanie tego materiału przychodziło z wielkim wysiłkiem i 

napotykało na różne przeszkody. Przede wszystkim odczyniaczki bardzo wzdragały się przed 

zdradzaniem remediów i środków oraz nauczaniem swoich formuł kogokolwiek, nawet 

najbliższych krewnych. Powszechnie wierzono, że kiedy tylko przekaże się treść formuły 

odczyniającej lub środka komuś, kto nie wierzy w ich działanie, natychmiast zanika ich 

lecznicza moc, a istnieje nawet niebezpieczeństwo, że wypowiadającemu je nowemu 

użytkownikowi stanie się krzywda. 

Chwytaliśmy się najróżniejszych metod, aby wydobyć od odczyniaczek ich tajemnice. 

Często jeden z nas udawał chorego, kładł się do łóżka i kazał taką wezwać . Czasami lała ona 

                                                
439  Kiedy ktoś przybywa do miasta i obawia się ajn-hore, powinien gruby palec (kciuk) prawej dłoni 
włożyć do lewej dłoni, a kciuk lewej dłoni do prawej i powiedzieć: ja, ten i ten, syn tego i tego, pochodzę z rodu 
Józefa, nad którym ajn-hore nie ma żadnej władzy (Berachot, 25) (przyp. autora). Błąd autora, właśc. Berachot 
55 (przyp. tłum.). 
440  Nazwy „dobre oko” i „złe oko” stosowano zamiennie, starano się sięgać po nazwy neutralne i 
eufemizmy w celu zneutralizowania zagrożenia. Więcej w M. Tuszewicki, Żaba pod językiem. Medycyna 
ludowa Żydów aszkenazyjskich przełomu XIX i XX wieku, Kraków, 20015, s. 53-54 (przyp. tłum.). 
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wosk, innym razem odczyniała „dobre oko” itp., a jeden z nas siedział w kąciku i zapisywał 

inkantacje, o ile udawało się je wychwycić. Fotograf jednak zawsze mógł robić zdjęcia. 

Nie raz zdarzało się, że An-ski udawał się do jednej ze staruszek i skarżył się u niej na 

swój ciężki los. Opowiadał jakim wcześniej był bogatym kupcem, a teraz nieszczęśnik stracił 

majątek i źródło dochodu, stał się żebrakiem. Dlatego przyszedł do niej, aby nauczyła go 

swoich odczyniań, niektórych remediów i środków, może dzięki temu będzie mógł się 

utrzymać. An-ski przy okazji dodawał, że broń Boże, nie chce niczego za darmo, ale jest gotów 

zapłacić kilka rubli. Łamiący się głos An-skiego i czarowne słówka często przynosiły skutek. 

Staruszki dawały się namówić, okazywały współczucie, ale przy tym targowały się, chcąc jak 

najwięcej zarobić. W końcu dochodzono do porozumienia i An-ski spisywał magiczne formuły, 

które mu podawały. 

Pewnego razu byłem świadkiem takiego geszeftu. An-ski wziął mnie, jako swojego 

bratanka do robienia notatek, pod pretekstem, że sam nie jest zbyt biegły w piśmie, a w dodatku 

słabo widzi. Pamiętam, że kiedy żegnaliśmy się ze staruszką pobłogosławiła ona An-skiego i 

życzyła mu, aby Bóg zesłał mu parnose i bogactwo. 

 

2.	  Zaklinaczki	  (staruszki)	  
 

Aby dać pojęcie o treści środków i formuł, którymi posługiwały się odczyniaczki (o 

odczyniaczach później), przytoczę tu pewną liczbę najbardziej rozpowszechnionych tekstów: 

przeciw ajn-hore oraz przeciw zwykłej chorobie, w jidysz i po ukraińsku. Scharakteryzuję 

również jak staruszki zachowywały się podczas odczyniania uroków. 

Przeciw ajn-hore (bardzo powszechne):  

Trzy kobiety siedzą na kamieniu. Jedna mówi, że (…)441 „ma urok”, druga mówi – „nie”, 

trzecia mówi: „skąd przyszedł, tam niech odejdzie”. Jeśli mężczyzna jemu (jej) coś zrobił, niech 

mu wypadną włosy z brody. Jeśli to kobieta jemu (jej) coś zrobiła, niech jej wypadną zęby i 

opadną piersi. Morze nie ma drogi, ryby i ćmy nie mają nerek, tak samo ty (…) nie będziesz 

miał ajn-hore i niech się ciebie nie trzyma żadna choroba. Te trzy kobiety będą się o ciebie 

starać i wszystko, co dobre będzie do ciebie lgnęło i zostanie przy tobie na zawsze. Tak samo 

jak Ezechiasz został uzdrowiony, tak samo tobie Bóg ześle lekarstwo na wszystkie twoje członki 

i całe ciało i duszę. Tfu! Tfu! Tfu!  (spluwają trzy razy i zaczynają ziewać). 

(Chaja Bejla Szapire, Starokonstantynów). 

                                                
441 W tym miejscu padało imię chorego (przyp. aut.). 
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Formułę tę spisaliśmy w kilku wersjach. 

Inna inkantacja przeciwko ajn-hore: 

Z pomocą Boga Wszechmogącego. Ten, który leczy wszystkie choroby, niech zabierze od ciebie 

(…) wszystkie bóle i choroby i nieszczęśliwe zdarzenia, którym stawiasz czoła. Zarówno od 

złego powietrza, które zostało ci zesłane, jak i od złego ludzkiego oka, które na ciebie łypało, 

czy to mężczyzny czy kobiety, tak starej jak i młodej, niech ci nie wyrządza krzywdy, ani w twoim 

ciele czy duszy, ani w twoim sercu czy płucach. Prorok Eliasz spotkał anioła „Astaricho”. 

Zapytał Eliasz anioła: dokąd chcesz iść? Anioł odpowiedział: „Chcę iść do (…), usiąść przy 

jego (jej) wezgłowiu i przeniknąć we wszystkie jego (jej) żyły, i we wszystkie jego (jej) członki, 

chcę jeść jego (jej) ciało i pić jego (jej) krew. Na to prorok Eliasz mówi: Tak, jak nie jesteś w 

mocy pić wody z morza, tak samo nie będziesz miał mocy zaszkodzić mu (jej), ani jego (jej) 

ciału ani żadnej jego części. Jeśli ktokolwiek z mężczyzn albo kobiet na świecie rzucił na ciebie 

urok, nie będzie ci on szkodzić, ani za dnia, ani w nocy. Tak jak na potomków Józefa złe oko 

nie ma wpływu, tak też tobie nie będzie szkodzić. Zanim zliczą do dziewięciu Bóg uzdrowi cię i 

w ciągu godziny będziesz zdrowy, amen sela442. 

(Sore Grynberg, Proskurów). 

Odczyniaczki często posługiwały się mieszaniną języków, jidysz i ukraińskim, lub też 

jedynie ukraińskim.  

Jest to bardzo ciekawe i wręcz trudne do zrozumienia, że pomimo odseparowania i 

odcięcia Żydów od otaczającej ich ludności chrześcijańskiej, pomimo pogardy, z jaką Żydzi 

patrzyli na wiarę w Jezusa, to o ile chodziło o ludowe remedia i formuły odczyniające, 

żydowska ludność, nawet pobożni Żydzi, wykazywali wielkie zaufanie do chrześcijańskich 

odczyniaczek, wróżek, czarowników a zwłaszcza do „znachorów”443. Chodzenie do znachora 

albo wzywanie chrześcijańskiej odczyniaczki nie należało do rzadkości. Często prowadzono do 

nich chorych kilometrami. Zdarzało się również, że do znachora wysyłano specjalnego 

wysłannika, aby wygnał chorobę in absentia. W takim przypadku wysłannik zabierał ze sobą 

jakiś drobiazg należący do chorego, na przykład koszulę dorosłego, albo powijaki dziecka. 

Znachor odmawiał nad nimi formuły magiczne, a następnie chory zakładał je na siebie i wracał 

do zdrowia. 

                                                
442 Hebr. „Amen sela” formuła nawiązująca do ksiąg biblijnych (zwłaszcza Psalmów) często wieńcząca 
hebrajskie i jidyszowe (przyp. red.). 
443 W oryg. totern, Tatarzy. Termin ten nie odnosi się jednak do etnicznych Tatarów ale do znachorów jako 
takich (przyp. red.) 
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Przytoczę tu dwa teksty odczyniań w języku ukraińskim, którymi posługiwały się 

żydowskie „baby”. Pierwsze usłyszałem od zawodowej odczyniaczki z mojego rodzinnego 

Proskurowa, drugie spisałem od Chajkele Twerskiej444, błogosławionej pamięci, w Szolem 

Alejchem Hajzer445 w Nowym Jorku:  

Przeciw ajn-hore: 

Pristrit ja tebe wymowliaju, iz potilneci, iz zawilneci, iz hrudei, iz pleczei, iz kriżei, iz ruczok, 

iz palyczok, iz żywota, iz spyne, iz niżok, iz kolinok, iz pid kolinok, iż wsienkoho tila. Czy ty 

pristrit, czy ty naslanei, czy ty zasganei. Czy ty iz oczei, czy ty iz misliu, czy ty dubowei, czy ty 

piw-dubowei. Czy ty tri-dubowei, czy ty rannei, czy ty weczernei, czy ty pidorożnei, czy ty 

zahranicznei. Ja tebe wymoliaju iz (…) czy ty iz oczei panskych, cyhanskych, anhlijskych, 

żydiwskych, czy ty z żinky, parobczik, czy ty dytiaczik, czi ti teliaczik – ja tebe wymowliaju iz 

kistok, iz krowi, iz wsienkoho tila. Tut tobi ne weselitisja. Tut tobi ni koronitisja. Biloho tila ne 

muchit. Czerwonnoj krowi ne pyjte, żowtoj kosti ne lamajte. Ja tebe wymowliaju iz (…) ja tebe 

posylaju na oczereta, na bolota, na sinie morie, na kamianysti berehy. Tam sobi weselitisja, tam 

sobi korenitisja, piskom peresipate, kaminjamy perekydate. Isczezny i propady iz lica bożjawo 

i wsich swiatych. 

	  (Tłumaczenie na jidysz): 

Złe oko, wypędzam cię z karku, z czoła, z piersi, z pleców, z kręgosłupa, z kostek, z palców, z 

brzucha, ze stóp, z kolan, spod kolan, z całego ciała. Czy jesteś złym okiem, czy jesteś 

nieszczęśliwym wypadkiem, czy zostałeś przywleczone. Czy pochodzisz z oczu czy też z myśli. 

Czy jesteś dobowe, półdobowe czy trzydobowe, czy jesteś poranne czy wieczorne. Czy przybyłeś 

z drogi czy z drugiej strony granicy. Wypędzam cię z (…). Czy przybyłeś z oczu szlacheckich, 

cygańskich, angielskich czy żydowskich. Czy od kobiety, czy od mężczyzny, czy od dziewczyny, 

czy od dziecka, czy od cielęcia. Wypędzam cię z kości, z krwi i z całego ciała. Nie tu powinieneś 

bawić. Nie tu powinieneś zapuszczać korzenie. Nie męcz białego ciała. Nie pij czerwonej krwi. 

Nie łam żółtych kości. Wypędzam cię z (…) i wysyłam cię na szuwary, na błota, na błękitne 

morze, na kamieniste brzegi. Tam jest twoje miejsce do bawienia. Tam zapuść korzenie, zasyp 

się piaskiem i kamieniami. Zgiń i przepadnij z oczu Boga i wszystkich świętych. 

(łaziebna Hinde, Proskirow). 

                                                
444 Chajkele Twerski, niech spoczywa w pokoju, wielce uczona kobieta, córka chasydzkiego rebego Motele 
Szpikowera, żona rebego Nachumce Triskera, który zginął męczeńską śmiercią w hitlerowskiej pożodze, matka 
hebrajskojęzycznego pisarza Johanana Twerskiego (przyp. autora). 
445 Scholem Aleichem Houses na Bronksie – spółdzielnia mieszkaniowa w Nowym Jorku założona przez 
Żydów mówiących w jidysz (przyp.red.). 
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Jak powiedziała mi Chajkele Twerski, błogosławionej pamięci, kolejną formułę usłyszała od 

osiemdziesięcioletniej staruszki, która wychowywała dzieci na dworze jej ojca, Szpikowera: 

Przeciw ajn-hore: 

Perszym razom, dobrym czasom: 

Priszol ja (…) roku wyklykaty. Ja tobi wiziwaju, ja tobi wyklykaju, ja tobi witiniaju, ja tobi 

wyrubaju. Tut tobi ni buty, ni roskoszuwaty . Czerwonnu krow ni ssaty, bilu kist ni lomaty. Idi 

tobi na czorne more, k de kuri ni pidut, de husi ni gegnut, de sobaka ne laje. Tam tobi buty, tam 

tobi roskoszuwaty.	  

Druhym razom dobrym czasom: 

Tretim razom, dobrym czasom: (tłumaczenie na jidysz): 

Pierwszy raz w dobrej godzinie: 

Przybyłem (…) aby wypędzić złego. Wyzywam cię, wywołuję cię, wyciągam cię, wyrywam cię. 

To nie twoje miejsce na hulanie, na ssanie czerwonej krwi i łamanie białych kości. Idź nad 

czarne morze, tam gdzie kury nie chcą chodzić, gdzie gęsi nie chcą gęgać, gdzie pies nie chce 

szczekać, tam masz przebywać i tam bawić.  

Drugi raz w dobrą godzinę: 

Trzeci raz w dobrą godzinę: 

Treść formuły zwykle wypowiadano trzy razy. Potem nachylano się nad chorym i 

szeptano mu do ucha: „Ny hory, ny bory, ny kory”, spluwano trzy razy i zaczynano ziewać. 

Chajkele Twerski, błogosławionej pamięci, przekazała mi również krótkie zaklęcie 

przeciwko „dobremu oku”: zwołuje się wszystkich domowników, ustawiają się oni wokół łóżka 

chorego, biorą się za ręce, a najstarsza z osób mówi: „Taki a taki (taka a taka) ma ajn-hore”. I 

wszyscy zebrani wykrzykują: „U-wa, u-wa, u-wa grzech!” 

Powtarzają to dziesięć razy i wspólnie ziewają. 

Na zwykłą chorobę: 

W imię Boga Izraela, ześlij swojego anioła Rafaela, aby uleczył chorego (…) ze wszystkich jego 

chorób i dolegliwości. Zaklinam w imieniu Boga wszechmogącego, niech będzie błogosławione 

Jego imię, i na wszystkie Jego przykazania, na słońce i księżyc, na anioły, które mieszkają w 

niebie u naszego Pana Boga, błogosławione Jego imię, na gwiazdy, które są na niebie naszego 

Pana Boga, błogosławione Jego imię, na dziewięć pokoleń i dziewięć zwojów Tory, na dziesięć 

przykazań i dziesięć sfires. Jeśli choroba przyszła do domu, albo w drodze przez wiatr 

przywiana, albo przez deszcz rozniesiona, albo z wysokości rozsypana, albo przez diabły 

uczyniona – z tego wszystkiego ulecz Boże Wszechmogący w tę godzinę, przez wgląd na naszych 
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ojców: Abrahama, Izaaka i Jakuba i przez wzgląd na Mojżesza, Arona, Dawida i Salomona, i 

przez wzgląd na nasze matki Sarę, Rebekę, Rachelę i Leę, prorokinię Miriam i królową Esterę. 

Niech Bóg Wszechmogący ześle całkowite uzdrowienie w tej godzinie, amen sela. 

(łaziebna Hinda, Proskurów). 

Przygotowania do odczyniania uroku i sposób zachowania się kobiet podczas 

odczyniania są różnorodne i bardzo ciekawe. Robiły one różne grymasy, wytrzeszczały oczy, 

kręciły nosami, wydymały usta. Niektóre szczekały jak psy, chodziły na czworaka, beczały jak 

jagniątka, kręciły się w kółko albo skakały wokół łóżka na jednej nodze. Posługiwały się 

również różnymi narzędziami, na przykład nożem, grzebieniem, sitem, pończochą, a często 

nawet kołem od wozu. 

Większość odczyniaczek, zanim zacznie zdejmować urok, siedmiokrotnie myje ręce. Po 

każdym umyciu kładzie dłonie na głowie chorego. Po siódmym umyciu rąk nie zdejmuje ich 

już z głowy chorego, aż skończy wszystkie czynności. Po wypowiedzeniu magicznej formuły 

zwykle liże czoło pacjenta, również siedmiokrotnie, i po każdym liźnięciu spluwa trzy razy pod 

rząd. Następnie zwilża palec śliną albo moczem chorego i tym zwilża jego czoło. 

Inne znowuż używają pewnych ziół, które wrzucają do szklanki z wodą, aby naciągnęły. 

Podczas kiedy zioła naciągają i woda nabiera koloru, zaklinaczka myje ręce i odmawia swoje 

formuły. Z ziół powstaje zwykle barwny napar. Po wypowiedzeniu formuł odczyniaczka 

napełnia usta płynem i przez sito opryskuje twarz chorego, trzy razy pod rząd. 

W Latyczowie była pewna słynna na całą okolicę odczyniaczka. Miała na imię Gnendl. 

Kiedy odwiedziliśmy Latyczów i usłyszeliśmy o estymie, jaką się cieszy, wybrano akurat mnie, 

abym udawał chorego i położył się do łóżka. Za pośrednictwem specjalnego posłańca, 

szanowanego mieszkańca miasteczka, poprosiliśmy ją o przyjście. Aby ją sprowadzić należało 

cieszyć się specjalnymi względami. Po pierwsze, ponieważ od nikogo nie brała pieniędzy. Po 

drugie była już w podeszłym wieku i ledwie powłóczyła nogami. Pochodziła z bardzo zacnej 

rodziny rabinów i cadyków. Swoją pomoc traktowała jako micwę. 

Posłaniec opowiedział jej, że jestem uczonym człowiekiem i synem wybitnego rabina. 

Do miasta przybyłem wypełnić pewną micwę i nagle dopadła mnie choroba. Przyszła więc do 

mnie. 

Przede wszystkim wyprosiła na zewnątrz pozostałe osoby znajdujące się w pokoju . 

Kiedy zostaliśmy sami, okadziła pokój dymem z wonnych ziół, które przyniosła ze sobą. Kazała 

mi zdjąć spodnią koszulę. Wzięła ją i czyniła nad nią różne gesty, mruczała zaklęcia, obmyła 

nią moje czoło i położyła pod głową. Wyjęła nowy ostry scyzoryk, potrzymała go nad 

kadzidłem z ziołami i również położyła pod poduszką. Potem zabrała się za mycie rąk. Siedem 
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razy myła sobie ręce, a między jednym myciem, a drugim, czyniła nade mną jakieś gesty. Nie 

spoczywała ani chwili: robiła miny, ciągnęła mnie za uszy, położyła się na mnie nie przestając 

przez cały czas wypowiadać niezrozumiałych słów. Do dziś nie mogę zrozumieć, skąd wzięło 

się we mnie tyle siły, żeby wytrzymać tę całą procedurę, która ciągnęła się w nieskończoność. 

Kiedy wreszcie skończyła wypowiadać niekończące się formuły, wyjęła spod poduszki 

nożyk, obcięła nim paznokcie u mojej lewej ręki (na którą zakłada się tfilin), wyjęła kawałek 

miękkiego chleba i wetknęła w niego paznokcie. Dała mi to do ręki i nakazała nakarmić tym 

czarnego psa (bo suka pomaga jedynie kobietom). Miałem tak robić przez trzy dni pod rząd: 

obcinać nożykiem paznokcie, zawijać w miękki chleb i dawać czarnemu psu. Kazała mi założyć 

z powrotem koszulę i nie zdejmować jej również przez trzy dni. 

W Szepetówce446 pewna Żydówka, prostolinijna i naiwna, opowiedziała mi 

autentyczną historię, która przydarzyła się jej samej: w pierwszych latach po ślubie nie mogła 

mieć dzieci. Za każdym razem kiedy stawała się brzemienna, traciła ciążę. Działo się tak przez 

kilka lat pod rząd. Jeździła po lekarzach, ale żaden nie umiał jej pomóc. W końcu jedna 

staruszka poleciła jej następujące remedium: kazała jej wziąć czarnego kota, który nie ma ani 

jednego białego włosa. Wieczorem przed pójściem spać miała wyrwać kotu kilka pojedynczych 

włosów, spalić je na gorących węglach, a dym wciągnąć nosem. Usta miała trzymać zamknięte. 

Tak czynić przez siedem kolejnych wieczorów. Potem w jasną księżycową noc wziąć kota i iść 

z nim nad rzekę, splunąć trzy razy na księżyc i siedem razy do rzeki. Przywiązać kamień do 

szyi kota, wrzucić go do wody i czym prędzej uciec nie oglądając się za siebie. 

Żydówka ta zapewniała mnie, że to jej pomogło. Urodziła potem kilkoro dzieci, z 

których wszystkie wyrosły na zdrowych i silnych ludzi. 

 

3.	  Odczyniacze	  (starcy)	  
 

Nie tylko kobiety znały tajemnice remediów, środków leczniczych i odczyniania 

uroków. W wielu ukraińskich miastach i miasteczkach znajdowali się również starzy 

mężczyźni, którzy byli nie mniejszymi „specjalistami” w tej dziedzinie. Również oni znali 

formuły magiczne i środki na każdą ewentualność. Jednak w „starców” mniej wierzono niż w 

„staruchy” i rzadziej się do nich zwracano. 

                                                
446 Szepetówka  ̶  miasto w Ukrainie w obwodzie chmielnickim. W roku 1890 ponad połowę jego mieszkańców 
stanowili Żydzi (przyp. red.). 
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Zupełnie inny był również sposób zaklinania przez „starców”. Formuły magiczne różnią 

się treścią, a przede wszystkim językiem. Odczyniaczki swoje inkantacje wznosiły w jidysz 

albo po ukraińsku, bądź też mieszały oba języki. Natomiast odczyniacze posługiwali się prawie 

wyłącznie językiem hebrajskim, świętym językiem Tory, a często również językiem Zoharu447. 

Swoją wiedzę „starcy” czerpali głównie ze starych rękopisów lub też rzadko 

spotykanych wiekowych ksiąg, które przejmowali jako dziedzictwo poprzednich pokoleń. 

Jeden z takich rękopisów zawierających magiczne formuły448, remedia, środki i zaklinania449 

widziałem w Deraźnym450 u reb Isroela Szrajbmana, mełameda Gemary. Jak sam mi 

powiedział, księgę tę odziedziczył po dawnych cadykach, a działanie magicznych formuł i 

zaklinań z tego rękopisu jest niepodważalne. Był on słynny w całej okolicy jako „cudotwórca” 

i bardzo często przybywano do niego nawet z odległych miast. 

Rękopis ten uważał on za święty, drżał o niego i nikomu nie pozwalał wynosić go z domu. Nam 

jednak pozwolił, za pewną opłatą, na sfotografowanie rękopisu u siebie w domu. 

 

Przytoczę tu kilka magicznych tekstów ze wspomnianego rękopisu, który został spisany 

mieszanką aramejskiego i hebrajskiego. 

Aby można było porównać przytoczoną „męską” formułę magiczną w języku 

hebrajskim z „kobiecymi” odczynieniami w „żargonie”, przytaczam tu tłumaczenie:  

Zaklęcie przeciw „dobremu oku”, do trzykrotnego powtórzenia:  

Zaklinam was, wszelkie rodzaje złych oczu: czarne oko, ciężkie oko, wąskie oko, szerokie oko, 

równe oko, krzywe oko, okrągłe oko, zapadnięte oko, wytrzeszczone oko, oko kobiety i oko 

mężczyzny, oko kobiety z jej córką, oko synowej i teściowej, oko młodego chłopca, oko starca. 

Wszystkie rodzaje oczu jakie istnieją na świecie, zarówno Żydów jak i gojów, które źle patrzyły 

i łypały na (…) Naturalną siłą ognia rozkazuję ci i zaklinam cię złe oko najwyższym okiem, 

świętym okiem, jedynym okiem, śnieżnobiałym okiem, okiem korszuna451, białym w bieli, 

okiem, które jest całe bielą, okiem które niszczy, otwartym okiem, okiem miłosiernym, okiem z 

bielmem, nieprzyjemnym okiem, okiem przed którym chronią się wszystkie złe oczy i w 

pośpiechu uciekają i ukrywają się przed jego spojrzeniem, okiem, które czuwa stale nad 

Żydami, jak jest napisane: „Oto nie zdrzemnie się ani nie zaśnie ten, który czuwa nad Izraelem” 

                                                
447 Czyli aramejskim (przyp. red.). 
448 W oryg. hebr. lachaszim, teksty magiczne wypowiadane szeptem (przyp. red.). 
449 Haszboes – akt zaklinania i wypędzania złego ducha przy użyciu świętych imion i słów, egzorcyzmy (przyp. 
tłum.). 
450 Deraźne  ̶  wieś w Ukrainie w obwodzie rówieńskim. W 1860 roku na niemal 780 mieszkańców w 
Deraźnym żyło 325 Żydów (przyp. red.). 
451 Korszun z ros. – kania, Milvus milvus (kania ruda) lub Milvus migrans (kania czarna) (przyp. red.). 
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(Ps 121,4), a dalej: „oto oczy Pana nad tymi, którzy się Go boją, nad tymi, co ufają Jego łasce” 

(Ps 33,18). Tym okiem Najwyższego, otwartym okiem, rozkazuję wam i zaklinam was złe oczy, 

abyście odwróciły się, oddaliły i uciekły z tego domu, z tej okolicy i od (…) i abyście nie miały 

żadnego wpływu na (…), ani za dnia, ani w nocy, ani między nocą a dniem, ani między dniem 

a nocą, ani kiedy czuwa, ani we śnie. W żadnym członku z jego 248 członków i 365 żył. Niech 

(…) zostanie uchroniony, ustrzeżony, uratowany i spokojny od każdego rodzaju złego oka, jak 

jest napisane: „Tyś dla mnie ucieczką: z uścisku mnie wyrwiesz, otoczysz mnie radościami 

ocalenia, sela” (Ps 32,7). Sela, ocalenia radościami mnie otoczysz, wyrwiesz mnie z uścisku, 

ucieczką dla mnie Tyś. 

Ostatni werset z Psalmów jest również odmawiany wspak. 

Bardzo ciekawe są dalsze dwie krótkie magiczne formuły z tego samego rękopisu.  

Kiedy dziecko krwawi po obrzezaniu: 

Zaiste, prawdy pożądasz w trzewiach, spraw, bym w mym wnętrzu poznał mądrość. 

Wyświadczający dobro, z panami związani są słudzy. Dla Adama zasadził ogród. Mojżesz 

rozdzielił morze. Zamknęły się źródła otchłani i upusty niebieskie, i ustał deszcz z nieba. Tak 

zamkną się żyły i krew przestanie uchodzić z tego obrzezanego chłopczyka (...) 

Kiedy człowiek spotyka psa, powinien powiedzieć:  

Psie, psie, jestem dzieckiem Jakuba. Ty jesteś psem Ezawa. Jeśli mnie ugryziesz, rozszarpią cię 

wilki. 

Więcej charakterystycznych zaklęć z tego samego rękopisu: 

Na miłość: 

Jeśli nie jesteś kochany musisz usiąść w gorącej kąpieli. Kiedy zaczniesz się silnie pocić, krople 

potu z twarzy zbierz do szklanki, zmieszaj krople potu z wodą albo z alkoholem, i daj to do 

wypicia osobie, u której szukasz miłości. 

Dowiadywanie się, czy ktoś kto jest daleko, jeszcze żyje: 

Trzeba wziąć jajko czarnej kury, które zostało zniesione w środę. W czwartek iść do studni, 

zaczerpnąć wody mówiąc przy tym: „czerpię wodę dla (tego lub takiej)”. Przynieść wodę do 

domu w zamkniętym naczyniu. Po północy w świetle księżyca przelać wodę do czystego garnka. 

Wziąć jajko w prawą rękę i trzymając je nad garnkiem powiedzieć: „Chcę wiedzieć czy (ten lub 

ta) żyje czy nie” i natychmiast rozbić jajko i wlać do wody. Jeśli z jajka uformuje się jakby 

głowa i będzie się utrzymywać na wierzchu, to znak, że ta osoba żyje. Jeśli jednak opadnie na 

dno garnka – to znak, że nie ma jej już wśród żywych. 

Na febrę (gorączkę): 
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Trzeba złapać żywego czarnego pająka i włożyć go do dwóch połówek skorupki orzecha 

włoskiego. Skorupki należy skleić smołą albo lakiem, aby wyglądały jak cały okrągły orzech. 

Orzech z pająkiem w środku należy owinąć białym płótnem i zszyć czarną nicią. Chory ma nosić 

pająka na szyi przez siedem dni pod rząd. 

Takie właśnie i inne podobne, wręcz fantastyczne, zamówienia i formuły magiczne, na 

wszelkie możliwe i niemożliwe, zwyczajne i nadzwyczajne, naturalne i nienaturalne 

dopadające człowieka choroby i złe moce znajdowały się w tym rękopisie. 

Znaleźliśmy tam również zaklinania i cerufim chroniące przed dybukami, diabłami, 

duchami i zwykłymi „złymi”. Prawdziwy skarbiec materiałów etnograficznych. 

 

* 

 

Niezwykle wartościowy rękopis znaleźliśmy w Latyczowie u reb Zalmana Szlomowica, 

uczonego starca, który, jak sam dumnie opowiadał, był niegdyś wielkim kupcem, arendował 

młyny i rzeki, dzierżawił sady, trzymał z wielkimi i bogatymi dziedzicami i wszystkich ich miał 

w kieszeni. 

Rękopis nosił tytuł „Sefer chochmat Szlomo”452 i jego właściciel reb Zalman twierdził, 

że pochodzi z czasów króla Salomona. Według jego opowieści księga przechodziła z pokolenia 

na pokolenie począwszy od samego króla aż do ojca reb Zalmana. 

Przy okazji z przekonaniem udowadniał, że brzmienie jego nazwiska – Szlomowic – 

jest wyraźnym dowodem na to, że pochodzi on z rodu króla Salomona. 

Rękopis został spisany na pergaminie prastarym pismem sofera, a dotyczy jedynie 

demonologii: zawiera zaklinania, imiona i cerufim stosowane przeciwko demonom i duchom. 

Manuskrypt ma 120 stron. Na każdej z nich namalowano podobizny poszczególnych demonów 

i czartów. Pod każdą podobizną podano imię demona oraz napisano podpowiedź przy pomocy 

jakich imion i cerufim można go zmusić, aby się ujawnił, i jakimi zaklęciami można go 

przepędzić. Interesujące jest, że niektóre demony i diabły wyglądają na łagodne i poczciwe, a 

nawet dobrodusznie się uśmiechają. Większość jednak namalowana została z groźnymi 

obliczami, dzikimi oczami i owłosionymi łapami, które są gotowe rozszarpać. 

Reb Zalman za nic nie chciał pozwolić na skopiowanie rękopisu, który uważał za 

święty. O jego odsprzedaniu w ogóle nie mogło być mowy. Ledwie przekonaliśmy go, żeby 

zgodził się za całkiem sporą sumę na sfotografowanie rękopisu u niego w domu i w jego 

                                                
452 Hebr. “Księga mądrości Salomona”. Kopia tego rękopisu znajduje się w zbiorach Jewish Theological 
Seminary w Stanach Zjednoczonych (przyp. red.). 
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obecności. Oprócz pieniędzy obiecaliśmy mu również odbitki wszystkich fotografii. W ten 

sposób udało się nam uzyskać kopię tego rzadkiego manuskryptu, który znajduje się wśród 

innych wartościowych eksponatów zebranych przez ekspedycję etnograficzną. 

 

4.	  Płaczki	  i	  żałobnice	  
 

Oprócz zwykłych odczyniaczek, które znajdowały się w każdym mieście i miasteczku, 

spotkać tam można było również, ale w mniejszej liczbie, staruszki parające się zanikającym 

zajęciem, mianowicie płaczki – zawodowe żałobniczki453, których rolą było lamentowanie, 

opłakiwanie zmarłych i sprawianie, aby inni również ronili nad nimi łzy. 

Kiedy ktoś, nie daj Boże, umarł, przychodziły, aby go opłakiwać i lamentować. Kiedy 

kogoś zmogła choroba, zagrażająca jego życiu, albo był już w stanie agonii, poruszały wręcz 

niebo i ziemię, otwierały aron ha-kodesz albo szły nad groby przodków i cadyków, prosząc ich 

w imieniu żywych o wstawiennictwo w Niebie. Wszystko to robiły z fachowym znawstwem. 

Ze zgiełkiem, lamentem i płaczem wdzierały się do synagog albo bet ha-midraszy, otwierały 

drzwi szafy ołtarzowej, wkładały głowy do środka i całowały zwoje. Zanosiły się gorzkim 

lamentem, głośno krzyczały i błagały o zmiłowanie, aby chory szybko wyzdrowiał. Lamentując 

szły na cmentarz, tam kładły się na grobach krewnych chorego, aby obudzić zmarłych i prosić 

ich, żeby wstali ze swoich grobów i zapukali do wrót Niebieskich, wstawiając się za chorego. 

W przypadku panny młodej, która była sierotą, w dzień ślubu płaczki prowadziły ją na 

cmentarz, na grób rodziców, gratulowały im i zapraszały ich na ślub córki, przelewały 

strumienie łez z żalu, że kochani rodzice nie dostąpili szczęścia zaprowadzenia szczęśliwej 

córki pod chupę, wyliczały zalety pana młodego i prosiły o wstawiennictwo za pannę młodą i 

jej przeznaczonego. 

W miesiącu elul płaczki całe dnie spędzały na cmentarzu. Ci, którzy zwykli przychodzić 

na groby przodków, najmowali je do opłakiwania swoich bliskich. Płaczki pytały jedynie o 

imię zmarłego i jego matki i bez szczególnego przygotowania wybuchały raptownym płaczem, 

biły się w głowy i w serce, improwizując niezwykłe tchines454 i modlitwy błagalne. Chodziły 

                                                
453 Płaczki i żałobniczki, jak również mężczyźni żałobnicy, są wspomniani już w Tanachu, np.: „Zawołajcie 
płaczki, aby przyszły” (Jr 9,16). W czasach talmudycznych na pogrzeby wynajmowano zawodowych 
żałobników obu płci, którzy podczas pogrzebu śpiewali pieśni żałobne i wzywali krewnych zmarłego, 
„zgorzkniałe serca”, do wspólnego opłakiwania i lamentowania (Moed katan 8a, 28b) (przyp. autora). 
454 Modlitwa w jidysz, głównie dla kobiet (przyp. tłum.). 
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tak od grobu do grobu, wylewały łzy i lamentowały, wspominały dobre uczynki zmarłych i 

prosiły o zmiłowanie dla żywych. 

Płaczki nigdy nie posługiwały się żadnymi drukowanymi tchines czy sidurami. 

Wszystkie swoje żałobne pieśni tworzyły na miejscu, improwizując. Jedna zaczynała, a kolejne 

do niej dołączały. Czasem lamentowały dłużej, a czasem krócej. Zwykle zależało to od 

wynagrodzenia, które otrzymały albo oczekiwały otrzymać. Kiedy dostały lepszą monetę, 

dłużej lamentowały, płakały wniebogłosy, wyliczały więcej dobrych uczynków i zalet. Za 

mniejszą opłatą wszystko trwało krócej. Nierzadko zdarzało się, że za dobrym wynagrodzeniem 

ponownie zaczynały płakać, padały na macewę i od nowa wyliczały dobre uczynki zmarłego 

krewnego. 

Czytelnik znajdzie tu fotografię trzech takich staruszek, „zawodowych płaczek”, które 

spotkaliśmy na cmentarzu w Niemirowie w miesiącu elul. Przez cały dzień chodziliśmy za nimi 

i zapisywaliśmy ich improwizowane lamenty i śpiewy liturgiczne. Na koniec godnie je 

wynagrodziliśmy i spisaliśmy pewną liczbę przykładowych pieśni na różne zwyczajne i 

nadzwyczajne okazje. 

Materiał ten z pewnością będzie wielkim wkładem do skarbca folkloru i etnografii, który 

zebrała ekspedycja. 

 

5.	  Wyroki	  i	  zaklinania	  przy	  wypędzaniu	  dybuka	  
 

a. 

Stare żydowskie przysłowie mówi: Af a majse fregt men niszt kejn kasze!455. Jest to 

zrozumiałe, ponieważ majse i kasze to dwa przeciwieństwa, które nie mają ze sobą absolutnie 

nic wspólnego. Kasze ma swoje źródło w rozumie, w logice, w realności; majse natomiast 

zaczyna się tam, gdzie rozum się poddaje i nie jest w stanie sięgnąć dalej. Kasze ma korzenie 

w umyśle, majse w sercu. Kasze pyta: jak to możliwe? Majse natomiast nie wie co to 

niemożliwe, jej horyzonty są nieograniczone. Dlatego zrozumiałe jest, że do majse, która jest 

czystą fantazją, nie zadaje się kasze, która jest czystą rzeczywistością. 

Fantazja ludowa i siła wyobraźni, które tworzą opowieść we wszystkich jej barwnych 

odcieniach, wnikają zarówno w sfery Świata Wyższego, jak i w niższe sfery światów 

                                                
455 Dosł. „Do opowieści nie zadaje się pytań”, tzn. nie szukaj logiki tam, gdzie nie możesz się jej spodziewać. 
Majse – opowieść, fantastyczna historia lub wydarzenie; kasze – zagadnienie wymagające wyjaśnienia, trudność, 
problem; potocznie: trudne pytanie (przyp. tłum.). 
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nieczystych: złych duchów, demonów, diabłów i dybuków. Ekspedycji etnograficznej na jej 

drogach udało się zebrać bogaty skarb nadzwyczajnych historii również o demonach, czartach 

i zwyczajnych złych, a zwłaszcza o dybukach, które przenikają do ludzkich ciał, osiedlają się 

w nich, nie chcą po dobroci ich opuścić. Uczestnicy ekspedycji spisali również wielką liczbę 

zaklinań i cerufim, którymi posługiwano się siłą przepędzając uparte dybuki. 

Historię, którą tu przytaczam, spisaliśmy ze starego rękopisu, znajdującego się u rabina 

Daniela Słabodianskiego z Chmielnika456. Początkowo rabin nie zgodził się, abyśmy 

skopiowali rękopis. Tłumaczył, że zgodnie z tradycją, jeśli do manuskryptu zajrzy człowiek o 

nieugruntowanej lub słabej wierze, może stać się mu krzywda. Gdyby nie daj Boże komuś z 

nas zdarzyłby się jakiś wypadek, czułby się za to odpowiedziały i popełniłby grzech jak jest 

napisane: „Nie będziesz kładł przeszkody przed niewidomym” (Kapłańska 19,14). 

An-ski jednak dłuższy czas go przekonywał, aż w końcu rabin zgodził się. W jego 

obecności przepisałem cały rękopis. 

Z owych czasów zachowałem skopiowany tekst specjalnych modlitw, jak również 

teksty obwieszczeń, które zostaną tu później przytoczone. Na podstawie kilku ocalałych notatek 

odtworzyłem brakujące części tej opowieści, która brzmi mniej więcej tak: 

W Chmielniku, małym miasteczku na Podolu, w roku 5508 (1748) pewien chłopiec 

nagle zachorował na padaczkę. Trzy razy dziennie: rano przy szacharit457, w południe podczas 

minchy i wieczorem przy maariw, upadał na ziemię z twarzą zwróconą do nieba, zaczynał 

wymachiwać obiema pięściami i bijąc się w piersi wyznawać wszystkie popełnione przez siebie 

ciężkie grzechy i przewiny, ale nie własnym głosem. 

Rodzice jeździli z nim do słynnych lekarzy, do świątobliwych mężów, a nawet do 

chrześcijańskich znachorów. Jednak nic mu nie pomagało. Wkrótce zmarli w wielkiej 

zgryzocie, a chory chłopiec, sierota, ruszył samotnie w szeroki świat szukać dla siebie 

lekarstwa. Może Bóg się zlituje… 

Okrągłe trzy lata wędrował od dworu jednego cadyka do drugiego i nie mógł znaleźć 

sposobu na swoją ciężką przypadłość.  

Z końcem trzech lat chłopiec rozczarowany, załamany, obdarty i pozbawiony 

wszelkiego majątku, wrócił do swojego rodzinnego Chmielnika, jeszcze bardziej chory niż 

                                                
456 Chmielnik  ̶  miasto w Ukrainie w obwodzie winnickim. W roku 1880 na ogólną liczbę około 7 800 
mieszkańców w Chmielniku żyło 3 500 Żydów (przyp. red.). 
457 Szacharit – modlitwa poranna (przyp. tłum.). 
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wcześniej. Nie mając nikogo, żadnego zbawcy ani przyjaciela, zatrzymał się razem z innymi 

biedakami w miejscowym hekdeszu458. 

W Chmielniku żył w owych czasach pobożny Żyd o imieniu reb Jeszajele. Mieszkał w 

maleńkim drewnianym domku poza miastem. Wtajemniczeni wiedzieli, że jest on ukrytym 

sprawiedliwym, którego zadaniem było podróżowanie z tajną misją w sekretnych sprawach i 

pomaganie Żydom w nieszczęściu. Dlatego bardzo rzadko przebywał w domu. 

Zdarzyło się, że pewnego razu, gdy reb Jeszajele wrócił do domu na szabes, 

przypadkiem zauważył chłopca w trakcie jednego z jego napadów, kiedy to leżał, bił się w 

piersi i głośno wyznawał swoje grzechy i przewiny. Reb Jeszajele zatrzymał się, dobrze 

przyjrzał się chłopcu i zawołał: „W tym nieszczęśniku siedzi dybuk. Nie spocznę i nie zamilknę, 

zanim z Bożą pomocą go nie przepędzę. W Bogu pokładam nadzieję, że wskaże mi właściwy 

sposób na przegonienie dybuka aż za Góry Ciemności459, do ciemnej doliny i w ten sposób 

uratuję nieszczęsną, zagubioną i odtrąconą duszę”. 

W wieczór po szabacie reb Jeszajele przyszedł do miejscowego rowa, reb Szmuela, 

autora księgi „Tiferet Szmuel”460 i poprosił go o pomoc w uświęceniu imienia Bożego i 

wypędzeniu dybuka. Rabin, który bardzo dobrze znał reb Jeszajele, jego pobożność i mistyczne 

drogi, którymi chadza, z chęcią zgodził się mu pomóc, w czym tylko będzie mógł, i pozwolił 

mu robić wszystko, co w jego mocy w imieniu wyższego sądu rabinackiego i wszystkich 

Żydów z gminy w Chmielniku.  

Zaraz nazajutrz rano reb Jeszajele razem z rabinem Szmuelem, dajanami i kilkoma 

bogobojnymi Żydami, poważanymi mieszkańcami miasta, poszedł do hekdeszu. Tam okrążyli 

chorego chłopca i reb Jeszajele rozpoczął tymi słowy: „Dybuku! W imieniu wyższego sądu 

rabinackiego i przywódców kahału, którzy stoją wokół ciebie, rozkazuję ci, abyś dobrowolnie 

opuścił ciało Szmula syna reb Chaima i ostrzegam cię, abyś przy tym nie wyrządził żadnej 

krzywdy ani jemu, ani nikomu innemu, bądź z tutaj obecnych, bądź tym, których tu z nami nie 

ma. Z naszej strony obiecujemy ci, że twoja dusza dostąpi tikunu… Jeśli tak nie uczynisz, jeśli 

nas nie posłuchasz, przyrzekam, że wystąpię przeciwko tobie na wszelkie możliwe sposoby, 

użyję zaklinań, cheremów, najcięższych klątw, i przegonię cię aż za Góry Ciemności. Wtedy 

już nigdy nie będziesz miał nadziei na naprawienie duszy. To moje pierwsze ostrzeżenie. 

Ostrzegam cię po dwakroć i trzykroć. Przyrzekamy spełnić naszą obietnicę oczyszczenia i 

                                                
458 Przytułek dla biednych (przyp. red.). 
459 W oryg. po hebrajsku. według wierzeń za nimi znajduje się część dziesięciu zaginionych plemion (tak jak za 
rzeką Sambation). Dosłownie: gdzie pieprz rośnie (przyp. red.). 
460 W oryg. po hebrajsku -  chwała Samuela (przyp. red.). 
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naprawienia twojej duszy. To wszystko zostanie w całości wypełnione. Będziemy studiować 

Torę, modlić się i rozdzielać jałmużnę, postanawiamy każdego dnia studiować Misznę według 

kolejności liter w twoim imieniu. Ja sam zobowiązuje się, że będę pościł przez okrągły rok, 

każdego dnia oprócz dni, w których nie odmawia się tachnun461. Również przez cały rok będę 

trzy razy dziennie odmawiał za ciebie kadysz. Dybuku! Posłuchaj mojego ostrzeżenia i uwierz 

w moje obietnice!”. 

Chłopiec nagle z gniewem zerwał się z miejsca, jak gdyby gotów wszystkich rozszarpać. 

W całej świątyni rozbrzmiał jego głośny śmiech i zaryczał bezczelnym głosem: „Ha, ha ha! 

Śmieję się z was i waszych przestróg. Dopóki jestem z chłopcem niczego się nie boję! Nie 

przestraszycie mnie i nie posłucham się was! U niego jest mi dobrze i tu zostanę!”. 

Ale wkrótce dziki śmiech ustał i dały się słyszeć stłumione jęk, pomruki i szloch: „Dokąd mam 

iść? Gdzie mogę się schronić, skoro jestem wyrzutkiem ze wszystkich światów? Nie! Nie 

usłucham! Pozostanę tu i nigdzie się stąd nie ruszę!”. 

Po pyszałkowatych słowach dybuka reb Jeszajele w obecności wszystkich powtórzył 

wcześniejsze ostrzeżenie jeszcze sześć razy. Za każdym razem od nowa prosił dybuka o 

opuszczenie ciała chłopca po	  dobroci, zanim będzie musiał doprowadzić go do tego siłą. Ale 

dybuk pozostawał nieugięty. 

Reb Jeszajele nie czekał już na żadną odpowiedź, ale dał znak aby wszyscy w milczeniu 

opuścili hekdesz. 

 

b. 

Kiedy reb Jeszajele spostrzegł, że po dobroci nic nie wskóra, postanowił poczynić 

przygotowania do pierwszej klątwy, aby zmusić dybuka do posłuszeństwa i poddania się. Na 

żądanie reb Jeszajele i bet-dinu zostało wybranych dwudziestu jeden pobożnych i bogobojnych 

Żydów. Wybrani w przeciągu siedmiu dni obmywali się rytualnie w świętości i czystości, 

pościli każdego dnia oprócz szabesu, unikali kobiet, modlili się żarliwie i koncentrowali myśli 

na szczególnych intencjach, które wskazał im reb Jeszajele, oczyszczali się przez zanurzenie 

trzy razy dziennie, to znaczy przed każdą modlitwą, oraz powstrzymywali się przed 

trywialnymi rozmowami. 

Pod koniec siódmego dnia w wielkiej synagodze zebrali się wyższy sąd rabinacki oraz 

reb Jeszajele z dwudziestoma i jednym pobożnymi Żydami. Był to czwartek, 22 dzień tewet 

                                                
461 Tachnen (Tachanun) – modlitwa błagalna składająca się z wyznania grzechów i prośby o łaskę. Odmawianie 
jej opuszcza się w dni świąteczne, a także w przeddzień świąt przypadających w miesiącu nisan, w dni 
uroczyście obchodzonych rocznic i podczas świętowania radosnych okazji (przyp. tłum.). 
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5515 roku (1755). Przyprowadzono nieszczęsnego chłopca i wprowadzono go na bimę. Ręce i 

nogi związano mu grubym sznurem. Na podniesienie wszedł również bet-din, reb Jeszajele i 

dwudziestu jeden wybrańców. Reb Jeszajele podzielił wybranych pobożnych Żydów na grupy 

po siedmiu. Jednej grupie wręczył siedem szofarów, drugiej – siedem czarnych świec, a trzeciej 

kazał podejść do aron ha-kodesz i wyjąć stamtąd siedem zwojów Tory. 

Zanim jednak otwarto arkę dał się słyszeć płacz miejscowego rabina, który kazał 

poczekać z wyjęciem rodałów. Nachylił się nad związanym chłopcem i drżącym, zduszonym 

przez łkanie głosem, powiedział do niego: „Dybuku! Również ja, mocą Tory, która została mi 

dana przez naszą świętą wspólnotę, ostrzegam cię i przyrzekam, że od tej chwili będziemy 

musieli zachować się wobec ciebie z całą surowością prawa. Nie będziemy mogli mieć nad 

tobą litości. Dlatego gorąco cię błagam, abyś zlitował się nad samym sobą, a również nas nie 

zmuszał do tego, abyśmy zastosowali wobec ciebie zaklinania, a może nawet obłożyli 

klątwami. Błagam cię i wzywam, podporządkuj się, abyśmy nie musieli zakłócać spokoju 

świętych zwojów Tory, wyjmując je z ich stałego miejsca, z aron ha-kodesz, nie jak zwykle, 

aby wypełnić przykazanie, ale z powodu egzorcyzmów, aby przegonić cię przekleństwem i 

klątwą! Zmień zdanie! Nie bądź krnąbrny i oszczędź nam konieczności profanowania zwojów 

Tory. Zrób to, jeśli nie ze względu na nas, to ze względu na cześć tych świętości, a nasze 

błogosławieństwa będą cię chronić, nasze modlitwy do Najwyższego przyniosą ci przebaczenie 

i odkupienie! Dybuku zaklinam cię!”. 

I rabin rozpłakał się głośno.  

Kiedy ucichł jego płacz ciało chłopca silnie się naprężyło i w mgnieniu oka sznury na 

jego rękach i nogach pękły, a dybuk zawołał z butą: „Żadne wichry burzowe nie przegonią 

mnie stąd. Nie jesteście w stanie naprawić moich grzechów. Są ogromne i jest ich bez liku. Tu 

jestem i tu zostanę!”. 

Wtedy wszyscy zrozumieli, że po dobroci z upartym dybukiem nic nie wskórają i że 

trzeba przystąpić do bezwzględnych zaklinań. Rabin powoli zszedł z bimy, ciężkim krokiem 

podszedł do arki, otworzył ją drżącymi rękoma, odwrócił zapłakaną twarz w stronę 

zgromadzonych i zawołał głośno, aby wszyscy słyszeli: „Moi Panowie! W imieniu całego 

świętego kahału i w imieniu wyższego sądu rabinackiego, proszę zwoje Tory o przebaczenie 

za kłopot, jaki im czynimy, zaklinając krnąbrnego ducha, który odmawia podporządkowania 

się rozkazom bet-dinu. Bóg nam świadkiem, że wielokrotnie ostrzegaliśmy upartego czarta i 

błagaliśmy go, aby nie zmuszał nas do profanowania świętych zwojów Tory. Okazuje się 

jednak, że taka jest wola Stwórcy. Teraz ogłaszam wszem i wobec, że mocą Tory, która została 

mi dana, zdejmuję z naszej wspólnoty jakąkolwiek odpowiedzialność za naruszanie czci Tory 
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i modlę się, aby święte zwoje nam wybaczyły. A jeśli błądzimy, niech Bóg, błogosławione Jego 

imię, uchroni nas przed karą!”. 

Następnie rabin sam wyjął siedem zwojów Tory i przekazał je w ręce siedmiu 

mężczyzn, którzy w pełnej gotowości stali w pobliżu. Siedmiu mężczyzn z siedmioma zwojami 

wstąpiło na bimę. Zapalono siedem czarnych świec. Reb Jeszajele dał znak i jednocześnie 

zaczęto dąć we wszystkie siedem szofarów. Rozpoczęło się pierwsze zaklinanie. Reb Jeszajele 

w ciszy obliczał cerufim świętych imion, a między jednym cerufem a drugim wykrzykiwał 

klątwy, cheremy i formuły egzorcyzmów. Wszyscy zgromadzeni powtarzali klątwy na głos, 

słowo po słowie. Między jedną a drugą magiczną formułą dęto w szofary, wszystkie siedem 

jednocześnie. 

Nagle wśród dźwięku szofarów do uszu wszystkich zgromadzonych dobiegło 

przyduszone łkanie, które następnie przekształciło się w ochrypły pomruk. Dybuk zaczął 

obrażać i profanować imię reb Jeszajele i obrzucać zgromadzonych najgorszymi obelgami. 

Tymczasem na szybach wysokich okien synagogi zamigotały ostatnie promienie słońca. 

Nadszedł czas minchy. Reb Jeszajele rozkazał odłożyć zwoje Tory i szofary oraz zdjąć kitle. 

Sam stanął przy pulpicie i zaczął odmawiać modlitwę. Z wielkim bólem serca reb Jeszajele 

odmawiał wzniosłe Szmone esre, a zebrani po każdym błogosławieństwie, drżąc bogobojnie, 

odpowiadali „Błogosławiony On i błogosławione Jego imię, amen”. 

Po  modlitwie reb Jeszajele zarządził przystąpienie do drugiego zaklinania. Kazał 

wszystkim, aby zaraz po szabesie stawili się już nie w wielkiej synagodze, tylko w starym bet 

ha-midraszu. Odmówiono modlitwę wieczorną i każdy z ciężkim sercem udał się na spoczynek. 

 

c. 

Co uderzające po odprawieniu pierwszego zaklinania chłopiec poczuł się o wiele lepiej. 

Na cały piątek dybuk zostawił go w spokoju. Nawet w szabes, kiedy zwykle dręczył go 

najbardziej, chłopiec był spokojny, modlił się ze wszystkimi, uczestniczył we wszystkie trzech 

posiłkach, był w stanie odmówić błogosławieństwo po jedzeniu, a nawet spokojnie spał. 

Dopiero po hawdali znowu upadł na środku bet ha-midraszu, a z jego ciała wydobył się płacz 

dybuka, który słabym głosem, jakby konając, błagał i prosił: „Miejcie nade mną litość! Czyhają 

na mnie demony, diabły i duchy. Czekają aż opuszczę czyste ciało chłopca, a wtedy rozerwą 

mnie na kawałki! Malachej habole462 łypią na mnie swoimi płonącymi oczami! Nie! Nie mogę 

                                                
462 L.poj. Malech habole – zły anioł (przyp. tłum.). 
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rozstać się z czystym ciałem chłopca. Tu jestem bezpieczny, tu nie mają nade mną żadnej 

władzy!”. 

Jego lament niósł się po całym bet ha-midraszu. 

Reb Jeszajele podszedł do chłopca, pochylił się nad nim i z wielką czułością powiedział 

do niego: „Dybuku! Powiedz mi jak ci na imię i jak nazywała się twoja matka, a ułożę dla ciebie 

specjalną modlitwę, którą sam z Bożą pomocą, spiszę na pergaminie. Będę prosił Najwyższego, 

aby modlitwa ta chroniła cię przed Malachej habole, które chcą cię zniewolić i pochwycić w 

swoje rozpostarte sieci!”. 

„Szmul syn Ryfki!” – wychlipał chłopiec i wstał. 

 

d. 

Tak, jak wcześniej ustalono, następnego dnia po południu zgromadzono się w starym 

bet ha-midraszu i przyprowadzono chłopca. Znowu związano mu ręce i nogi grubym sznurem 

i posadzono na bimie z twarzą skierowaną w stronę aron ha-kodesz. Reb Jeszajele kazał 

otworzyć arkę, rozwinął zwoje i przy otwartej szafie donośnym dźwięcznym głosem zaczął 

odczytywać ze zwoju specjalne modlitwy, które ułożył poprzedniej nocy i spisał na pergaminie. 

Modlitwa ta brzmiała tak:  

(tłumaczenie na jidysz): 

„Stwórco wszechświata, litościwy Ojcze, Panie przebaczenia, Boże nasz królu. Jesteś 

pełen miłosierdzia i łaski, litujesz się nad wszystkimi Twoimi stworzeniami. Przybywamy do 

Ciebie z modlitwą i uniżoną prośbą, abyś wykazał obfitość dobroci i dobrą wolę względem tego 

ducha, który przeniknął do ciała chłopca Szmula syna Ryfki i nie daje mu spokoju. Prosimy 

Cię miłosierny Ojcze, abyś złagodził wobec niego swój wyrok. I choć powinien zostać 

osądzony i ukarany bardzo surowo, do ciebie Boże należy łaska. Okaż mu miłosierdzie, aby nie 

były wobec niego stosowane żadne represje. Niech nasza modlitwa dotrze aż do Twojego 

boskiego tronu, abyś pamiętał wszystkie jego zasługi i dobre uczynki, które kiedyś uczynił, a 

także zasługi i dobre uczynki jego przodków. Przyjmij nasze modlitwy, niech dotrą do Ciebie 

jak kadzidło i będą dla Ciebie przyjemną wonią. Niech obudzi się Twoja łaska i źródło Twojego 

miłosierdzia, aby przebaczone mu zostały wszystkie jego grzechy. Przebacz mu, wielki Boże, 

wszystkie grzechy i nieprawości, które kiedykolwiek wobec Ciebie popełnił, zarówno sam, jak 

i za sprawą innych. Niech nasze modlitwy zostaną przez Ciebie poczytane tak, jak gdyby on 

sam się modlił. Niech zostanie uchroniony i ustrzeżony przed wszystkimi diabłami i demonami, 

które czyhają na niego ze wszystkich stron. Nie słuchaj szatana, który domaga się, aby go 

ukarać. Daj mu spokój i odpoczynek, ale jedynie pod tym warunkiem, że nie wróci do chłopca 
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i nie będzie szkodził żadnemu człowiekowi, ani mężczyźnie, ani kobiecie. Tylko wtedy w 

swojej wielkiej łasce zlituj się nad nim, ochroń go, daj mu odpoczynek i napraw jego duszę. 

Ty, który ze zmiłowaniem słuchasz modlitw swojego ludu Izraela, wysłuchaj również naszych 

modlitw, niech miłe Ci będą nasze słowa, Boże nasz, nasz Stwórco, nasz Wybawicielu, amen!”. 

Zgromadzeni w ciszy powtarzali słowo po słowie i wznieśli amen, który niósł się po bet 

ha-midraszu jak głębokie westchnienie. 

Reb Jeszajele skierował twarz w stronę chłopca i przemówił do niego spokojnie i 

łagodnie: 

„Szmulu synu Ryfki! Ponownie ostrzegam cię w imieniu wyższego sądu rabinackiego i 

w imieniu świętej wspólnoty, że jeśli wyjdziesz po dobroci, modlitwę tę, którą przed chwilą 

usłyszałeś, będziemy odmawiać każdego dnia przez okrągły rok, oprócz dni, w które nie 

odmawia się tachnun. Oprócz tego będziemy również surowo przestrzegać naszych 

wcześniejszych obietnic, mianowicie: codziennie czytać w twojej intencji Misznę i przez cały 

rok odmawiać psalmy, a ja sam jeśli Bóg zechce, po każdym czytaniu będę odmawiał kadisz 

rabinów463 i przez cały rok kadisz sierocy464! Odejdź w pokoju i nie rób nikomu krzywdy!”. 

Wtedy dał się słyszeć zbolały głos, który błagał: „Pozwólcie mi znaleźć inne miejsce spoczynku 

na świecie. Wtedy was posłucham i wyjdę. Teraz widzę wokół siebie dziesiątki tysięcy 

Malachej habole, które wyczekują chwili, kiedy opuszczę ciało chłopca, aby mogły zapanować 

nade mną, gnębić mnie i drzeć ze mnie pasy. Jakże mogę teraz opuścić moje jedyne piękne 

mieszkanie, zanim znajdę inny azyl, w którym mógłbym się przed nimi schronić?”. 

Reb Jeszajele pocieszył go: „Nie obawiaj się, Szmulu synu Ryfki, nasze wspólne 

modlitwy nie dopuszczą w pobliże ciebie Malachej habole i demonów. Tak liczne modlitwy 

zawsze odnoszą swój skutek. Bóg, błogosławione Jego imię, uchroni cię i obroni przed złymi 

demonami, które czyhają na ciebie, a twoją grzeszną duszę podniesie do Najwyższego Źródła. 

Jesteśmy gotowi poczekać do jutra, do południa. Wtedy znowu wszyscy się zgromadzimy, 

również tutaj, w tym samym bet ha-midraszu. Jutro na tej bimie publicznie uświęcisz Boże imię 

i opuścisz ciało chłopca. Stwórca przebaczy ci twoje grzechy i zostaniesz oczyszczony po wsze 

czasy. Jeśli jednak się zbuntujesz i nie posłuchasz mojej rady, ostrzegam cię po raz ostatni, że 

wystąpię przeciw tobie z wszelką surowością prawa, skieruję przeciwko tobie jeszcze większe 

i cięższe zaklinania i cheremy niż do tej pory, takie, których nie słyszał jeszcze żaden człowiek. 

                                                
463 Kadisz deRabanan, czyli kadisz naszych mędrców. Istnieje 5 rodzajów kadiszu, aramejskiej modlitwy 
wychwalającej Boga i wyrażającej poddanie się Jego woli. Kadisz deRabanan odmawia się po studiowaniu 
Talmudu, czytaniu ustępów z Tory Ustnej w synagodze i wygłoszeniu kazania (przyp.red.). 
464 Kadisz jatom, czyli sierocy, jest odmawiany w czasie nabożeństwa przez żałobników. Mówiąc “kadisz” bez 
sprecyzowania jego rodzaju mamy na myśli prawie zawsze kadisz sierocy (przyp. red.). 
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Będę musiał wezwać nas pomoc wiele świętych imion, przywołać je z powodu ciebie i tych, 

którzy są za ciebie odpowiedzialni, zarówno wyższych jak i niższych, aby one siłą i przemocą 

wyciągnęły cię z ciała chłopca. Wtedy już nigdy nie dostąpisz tikunu i będziesz zgubiony dla 

tego świata i dla tamtego!”. 

 

e. 

Następnego dnia po południu stary bet ha-midrasz był pełen wiernych. Zgromadziła się 

cała wspólnota z członkami władz gminy, zarządcami kahalnymi, bogaczami i innymi 

wpływowymi osobami. Chłopcu znowu związano ręce i nogi i posadzono na bimie 

naprzeciwko aron ha-kodesz. Reb Jeszajele rozwinął pergamin i odczytał modlitwę, którą na 

nim spisał. Zebrani w ciszy powtarzali słowo po słowie. Potem odmówiono kadisz i reb 

Jeszajele zawołał na głos: „Szmulu synu Ryfki! W imieniu całego kahału świętego po dobroci 

ostrzegam cię, abyś natychmiast opuścił ciało chłopca przez najmniejszy palec jego stopy. Jeśli 

nie posłuchasz ostrzegam cię po raz ostatni, że wkrótce wystąpię przeciwko tobie z 

zaklinaniami, rzucę cheremy i klątwy, jakich jeszcze nigdy nie słyszano i przekażę cię w ręce 

szatana na wsze czasy”. 

W bet ha-midraszu zapanowała martwa cisza. Milczano. Oczy wszystkich zwrócone 

były na bimę, gdzie znajdował się chłopiec, a słuch w wytężeniu oczekiwał na odpowiedź. Czy 

posłucha? Czy nadal pozostanie nieprzejednany? Reb Jeszajele stał pochylony, z głową 

przechyloną trochę na bok, jak gdyby w niemej ciszy wytężał słuch, w oczekiwaniu na jakiś 

szmer albo pomruk. Ale cisza. Dybuk jakby oniemiał. 

Dla reb Jeszajele stało się jasne, że dybuk odmawia podporządkowania się i że jest 

upartym awanturnikiem. Zdecydowany podniósł głowę, rozpostarł ręce i całe ciało wyprężył 

jak struna. Następnie objął zgromadzonych odważnym spojrzeniem, jak gdyby chciał 

potwierdzić swoje przeświadczenie, że cała zgromadzona tu wspólnota wiernych tak samo jak 

on wierzy, że zwycięstwo jest po ich stronie. Jego promieniejąca twarz rozjaśniła się jak za 

sprawą blasku z siedmiu mórz i prawą ręką uderzył w stół. W przenikliwej ciszy to nagłe 

uderzenie wybrzmiało w sercach wszystkich jak dalekie echo ukrytego, tajemniczego świata i 

dał się słyszeć dźwięczny głos reb Jeszajele, który straszył i nawoływał: 

„Święte zgromadzenie i najwyższy sądzie rabinacki! To, czego nie zdołaliśmy 

wyegzekwować po dobroci, z pomocą Bożą, osiągniemy siłą. Obiecuję wam, że jeszcze dziś 

wyciągniemy upartego dybuka z ciała chłopca i przepędzimy go z ludzkiej siedziby aż za nagie 

Góry Ciemności. Zgaście wszystkie menory, wyjmijcie zwoje Tory, niech siedmiu ludzi z 
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czarnymi świecami i siedmiu z szofarami rozstawią się po całym bet ha-midraszu i 

rozpoczniemy nasze dzisiejsze ostatnie zaklinanie”. 

Tak uczyniono, a reb Jeszajele owinął się tymczasem w tałes. Zapalono czarne świece i 

w półmroku rozbrzmiał dźwięk siedmiu szofarów jednocześnie. Dał się słyszeć głos reb 

Jeszajele, który przeliczał różne cerufim magicznych formuł oraz wymieniał boże imiona i 

cheremy. Wszystko to powtórzono siedem razy. Siedmiokrotnie wybrzmiały szofary, a reb 

Jeszajele siedmiokrotnie przeklinał i zaklinał dybuka. Za każdym razem drżąc bogobojnie 

powtarzano: amen. 

Nagle po bet ha-midraszu rozniósł się przerażający krzyk i wkrótce usłyszano chlipanie 

dybuka, który prosił:  

„Żydzi! Miejcie litość, nie wypędzajcie mnie dzisiaj! Później was posłucham! Wyjdę! 

Proszę, abyście zostawili mnie w spokoju jedynie na dwanaście dni. Przyrzekam, że po 

dwunastu dniach dotrzymam słowa i opuszczę ciało chłopca w taki sposób, jaki mi wyznaczycie 

i rozkażecie. Litości! Miejcie na mnie wzgląd i ulitujcie się nade mną, tak jak litujecie się nad 

chłopcem. Nie zbliżę się do niego, tak długo jak będziecie dotrzymywać wszystkich danych mi 

obietnic. Dodam teraz jeszcze tylko jedną prośbę: skoro tylko wyjdę, odprawcie za mnie sziwę: 

przestrzegajcie żałoby przez całe trzydzieści dni465, odmawiajcie za mnie kadisz nie tylko w 

wielkiej synagodze, ale też we wszystkich świętych przybytkach Chmielnika i natychmiast 

odwołajcie wszystkie cheremy i klątwy, które do tej pory zostały na mnie nałożone”. 

Na to reb Jeszajele odpowiedział surowo:  

„Nie! Nie ustąpimy, dopóki siłą nie zmusimy cię do wyjścia z chłopca – jeszcze 

dzisiaj!”. 

Dybuk znowu zaczął błagać:  

„Miejcie litość! Teraz nie mogę wyjść! To jeszcze nie czas! Muszę jeszcze trochę 

poczekać! Zostawcie mnie w spokoju – jeśli nie na dwanaście dni, to przynajmniej na 

dwanaście godzin. Wierzcie mi, że nie zmienię zdania. Usłucham we wszystkich szczegółach 

wszystkiego, co mi nakażecie! Uwierzcie mi i zostawcie mnie teraz w spokoju!”. 

Reb Jeszajele odpowiedział na to: 

„Zrobimy, jak chcesz, ale pod jednym warunkiem: uroczyście przysięgniesz na imię Boże, że 

dokładnie po dwunastu godzinach opuścisz ciało chłopca”. 

„Biada mi! – jeszcze bardziej rozpłakał się dybuk – Jakże mam przysiąc, skoro nie 

wolno mi wypowiadać Jego imienia. Gdyby tylko wolno mi było to zrobić, wtedy nie bałbym 

                                                
465  W wypowiedzi dybuka pojawiają się dwa okresy żałoby: ścisłej, siedmiodniowy (sziwa) oraz okres 30 dni 
żałoby (szloszim) po bliskim krewnym (przyp. tłum.). 
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się demonów i diabłów. Nie! Nie mogę złożyć przysięgi, ale mogę obiecać, że dokładnie po 

dwunastu godzinach po dobroci opuszczę ciało chłopca”. 

Reb Jeszajele wyciągnął swoja prawą rękę i trzymając ją w górze powiedział:  

„Zgadzam się i przyjmuję twoją obietnicę. Cierpliwie odczekamy dwanaście godzin. 

Wierzymy, że honorowo dotrzymasz danego słowa i sam dobrowolnie opuścisz ciało chłopca. 

Daj nam tylko znak, byśmy wiedzieli, kiedy wyszedłeś”. 

Dał się słyszeć czysty głos dybuka, który powiedział:  

„Kiedy zobaczycie, że z najmniejszego palca stopy chłopca sączy się krew, a 

jednocześnie w szybie zrobi się dziura, to wiedzcie, że nie ma mnie już wśród was”. 

Reb Jeszajele cofnął wyciągniętą rękę, pokiwał głową na znak zgody. Kazał 

natychmiast schować zwoje Tory do aron ha-kodesz, zgasić czarne świece, odłożyć szofary i 

ciężkim krokiem zszedł z bimy. Na twarzach wszystkich położył się cieniem wieczorny mrok. 

 Odziany w tałes i kitel reb Jeszajele stanął przy pulpicie, aby odmówić minchę. Po 

modlitwie popołudniowej a następnie wieczornej wszyscy rozeszli się do domów, chłopca zaś 

odprowadzono do hekdeszu, gdzie stale przebywał. Dokładnie dwanaście godzin po przysiędze 

złożonej przez dybuka, we wtorek o poranku, kiedy właśnie zaczęło świtać, chłopiec obudził 

się z gwałtownym krzykiem, zerwał się z posłania, w histerii ciskał się po hekdeszu z jednego 

pokoju do drugiego i z impetem trzaskał drzwiami. Wszyscy z hekdeszu w przestrachu zerwali 

się z łóżek. Nieokiełznana bieganina chłopca we wszystkich wzbudziła niepojęty strach. W 

przerażeniu wszyscy zaczęli przepychać się wzdłuż ściany do okna, aby wyskoczyć na 

zewnątrz. Nagle chłopiec upadł na ziemię, zaczął charczeć jak w agonii i ostatkiem sił 

wykrzyczał: „Odejdźcie od okna! Zniszczę każdego, kto zastawi okno!”. 

Rozbrzmiał trzask rozbitego szkła. W szybie okna na ścianie zachodniej powstała 

okrągła dziurka wielkości dukata. Jednocześnie zauważono, że z najmniejszego palca stopy 

chłopca cieknie strużka krwi.  

Stał się cud! Dybuk dotrzymał słowa! 

 

f. 

Dobra nowina lotem błyskawicy rozniosła się po całym mieście. Ze wszystkich stron 

Żydzi ciągnęli do starego bet ha-midraszu, gdzie już wcześniej przybyli rabini, dajani i 

przywódcy kahalni. Przyprowadzono również chłopca. Wspólnie żarliwie się modlono, 

odmawiano specjalne modlitwy napisane przez reb Jeszajele. Chłopiec odmówił pierwszy 

kadisz, modlący się lali łzy radości i dziękowali Najwyższemu za cud, który stał się na ich 
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oczach. Zaraz po modlitwie rabin z dajanami weszli na bimę, ów pierwszy zaś drżącym, ale 

czystym głosem zawołał:  

„W imieniu bet-dinu i w imieniu świętego zgromadzenia, oto niniejszym ogłaszam 

wszem i wobec, że dybuk Szmul syn Ryfki dotrzymał swojej obietnicy i w odpowiednim czasie 

opuścił nas. Dlatego ziemski sąd rabinacki zdejmuje ze Szmula syna Ryfki wszystkie 

przekleństwa, cheremy i klątwy, które wcześniej na niego nałożyliśmy. Od tego dnia tracą 

swoją moc, stają się jak pył ziemi, niech padną na puste pola i lasy, a żadne z nich nie odnosi 

się do jego osoby i nie szkodzi mu nawet o włos, stąd do wieczności – amen!”. 

Zgromadzeni w besmedreszu powtórzyli głośno: amen! 

Wkrótce wysłano jako posłańców mężów zaufania bet-dinu, a oni ogłosili jego decyzję 

w każdym świętym przybytku w mieście. 

Tej samej nocy dybuk objawił się rabinowi i powiedział: „Ja spełniłem swoją obietnicę 

i dotrzymałem danego słowa. Opuściłem ciało chłopca i nikomu nie wyrządziłem krzywdy. 

Jednak ledwie pojawiłem się w czeluści świata napadły mnie i zaczęły gnębić tysiące demonów 

i czartów. Ścigają mnie również Malechej habole, które zostały stworzone za sprawą waszych 

zaklinań i klątw. Nie ma dla mnie innego miejsca schronienia przed nimi jak tylko z powrotem 

w ciele chłopca. Dlatego przyszedłem teraz do was, do rabina z wyrzutem i pytaniem, dlaczego 

do dziś nie dotrzymaliście swojej obietnicy i nie odwołaliście swoich cheremów i klątw? 

Proszę, abyście natychmiast według prawa cofnęli przekleństwa, zdjęli klątwy i cheremy i 

przepędzili złych, którzy bezustannie mnie gonią”. 

Kiedy rabin zapewnił go, że już wcześniej wyrok bet-dinu został ogłoszony we 

wszystkich świętych przybytkach, a wszem i wobec oznajmiono, że wszystkie cheremy i klątwy 

zostały cofnięte, dybuk rozzłościł się i zaczął skarżyć: „Wyrok waszego bet-dinu jest nieważny, 

bo nie został wydany zgodnie z prawem. Nie może odebrać złym władzy, której wcześnie 

udzieliliście im za sprawą swoich zaklinań. Jak zadecydowali nasi mędrcy, błogosławiona ich 

pamięć: «Te same usta, które zabroniły, muszą też pozwolić»466. Cheremy i klątwy nałożył rebe 

Jeszajele. Zgodnie z prawem powinien on sam swoimi świętymi ustami je cofnąć!”. 

Rabin nie zwlekał ani chwili, ale natychmiast w środku nocy wysłał szamesów, aby 

zbudzili całe miasto i wezwali wszystkich Żydów do świętych przybytków. W mroku nocy reb 

Jeszajele razem z bet-dinem i przywódcami kahału chodzili od jednego miejsca do drugiego i 

reb Jeszajale wszędzie ogłaszał, że wszystkie jego przekleństwa, cheremy i klątwy skierowane 

przeciw Szmulowi synowi Ryfki zostają zniesione i stają się niczym pył ziemi. Wszędzie 

                                                
466 Berachot 36 (przyp. autora). 
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odmawiano specjalną modlitwę, którą napisał reb Jeszajele, a chłopiec, którego prowadzili ze 

sobą, odmawiał kadisz. 

 

g. 

Jeszcze tej samej nocy chłopiec zaczął opadać z sił. Z każdym dniem stawał się coraz 

słabszy. Doszło do tego, że nie mógł ruszyć żadnym członkiem i był niczym sparaliżowany. 

Wydawało się, że dybuk odebrał mu wszystkie siły życiowe. Zaczął silnie gorączkować. Leżał 

zdjęty wysoką temperaturą i w malignie mamrotał niezrozumiałe słowa. Często wybuchał 

niepokojącym płaczem, jęczał i łkał. 

Kiedy spostrzeżono, że może stracić życie, za radą reb Jeszajele przeniesiono chorego 

z łóżkiem do starego bet ha-midraszu. Reb Jeszajele powiesił na jego szyi środek ochronny i 

amulet i ustalono, że do zakończenia trzydziestodniowego okresu żałoby, dniem i nocą musi u 

jego boku znajdować się stała warta, która ma odmawiać psalmy, studiować Misznę itp. 

W bet ha-midraszu chłopiec odrobinę odżył, gorączka nieznacznie ustąpiła. Otworzył 

oczy i rozpoznał otaczających. Jego mowa stała się wyraźniejsza i z każdym dniem czuł się 

lepiej. Straż nadal siedziała wokół niego. Dniem i nocą odmawiano psalmy, studiowano Misznę 

i inne święte księgi. 

Ostatniej nocy szloszim chłopiec nagle się zbudził i w przerażeniu zaczął wykrzykiwać 

słowa „Szma Israel”. Kiedy go uspokojono, usiadł i opowiedział, że dopiero co dybuk pojawił 

się w bet ha-midraszu i chciał zbliżyć się do jego łóżka. Nie mógł jednak podejść bliżej niż na 

cztery łokcie. Szarpał się ze wszystkich sił, a jednak nie mógł przekroczyć wyznaczonej 

granicy. Z daleka przymilnie namawiał go, aby zdjął amulety ze świętymi imionami, a wtedy 

zdobędzie on władzę, aby przeniknąć do jego ciała. Chłopiec opowiedział, że dybuk słodkimi 

słówkami zwrócił się do niego tak: „Spójrz, przez ponad sześć lat, kiedy byłem w twoim ciele, 

ani razu nie byłeś chory, nigdy nie odczuwałeś bólu. Zimą w największe mrozy chodziłeś po 

ulicach półnagi i bosy, i nic ci nie szkodziło. Teraz jednak, odkąd cię opuściłem, leżysz zdjęty 

chorobą i cierpisz. Jeśli teraz zdejmiesz z siebie amulety ze świętymi imionami, zaraz przeniknę 

do twego ciała, ozdrowiejesz na wszystkie swoje członki i nigdy więcej nie poczujesz bólu!”. 

„Wtedy zapytałem go – kontynuował chłopiec – dlaczego nie chcesz dotrzymać swojej 

obietnicy? Przecież modlimy się za ciebie, czytamy w twojej intencji Misznę, odmawiamy po 

tobie kadisz. Czyż nasze modlitwy nie mają żadnej wartości? Czy niczego dla ciebie nie 

uczyniły? Odpowiedział mi tak: »To prawda, że wasze modlitwy i odmawianie kadiszu 

odniosły wielki skutek. Ale był to skutek połowiczny i moim cierpieniom ulżyły tylko 

częściowo. Początkowo na Niebiańskim Sądzie zapadł wyrok, że każdego dnia mam być 
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dręczony cztery razy. Teraz, dzięki wam, jestem dręczony tylko dwa razy. W dodatku cierpienia 

są o wiele lżejsze i jest dla mnie jasne, że wkrótce, dzięki waszym modlitwom i kadiszowi, 

moje męczarnie całkiem ustaną. Jednak w tym samym czasie zostałem przez Niebiański Sąd 

skazany na wygnanie za Góry Ciemności, do doliny cienia śmierci467 na okrągłe 

siedemdziesiąt lat. Tego wyroku wasze modlitwy nie mogą zmienić. Minęło już trzydzieści lat, 

pozostaje jednak jeszcze całe czterdzieści, kiedy odcięty przez demony i złe duchy będę musiał 

znajdować się we władaniu Asmodeusza i Lilit, patrzeć w ich poszarzałe twarze, tańczyć ich 

demoniczny taniec, nie zaznając odpoczynku ani spokoju, będąc ściganym dniami i nocami. 

Jakże to wytrzymam? Dlatego przyszedłem do ciebie z błagalną prośbą. Zlituj się nade mną i 

wyzwól mnie z ich szponów! Wpuść mnie z powrotem do twego świętego ciała. Tym razem 

jednak niech to się stanie za twoją zgodą, z twojej dobrej woli. Proszę cię, abyś przysiągł, że w 

przyszłości nikomu nie pozwolisz wygonić mnie z twojego ciała«”. Roztrzęsiony chłopiec 

powiedział, że dybuk wyciągał już do niego swoją prawą rękę. Nagle opanowała go wielka 

trwoga i zaczął głośno krzyczeć „Szma Israel!”. Kiedy tylko dybuk usłyszał słowa modlitwy w 

mgnieniu oka zniknął. 

Od tamtego dnia chłopiec zaczął powracać do sił, a dybuk już więcej się nie pojawił. 

Zaraz po szloszim zupełnie wyzdrowiał. Wkrótce ożenił się, a żona urodziła mu synów i córki. 

Pierwszemu synowi dał na imię Szmul, na pamiątkę po Szmulu synu Ryfki. 

 

h. 

Grób reb Jeszajele znajduje się na starym cmentarzu w Chmielniku. Pokazał nam go 

miejscowy grabarz. Macewa była już w połowie zapadnięta w ziemi, a litery całkiem starte i 

wyblakłe. 

Warto również zaznaczyć, że niedaleko grobu reb Jeszajele stoi piękna wysoka 

kamienna macewa, z której można jeszcze wyraźnie odczytać napis: 

“Tu spoczywa… syn doktora, pan Jakow Lejb, syn pana Icchaka. Zmarł 4 ijara roku 601 

według małej rachuby czasu. Oby jego dusza została wpleciona w węzeł życia wiecznego”. 

O synu doktora zapisaliśmy wspaniałą historię, której jednak nie mogę sobie 

przypomnieć. Kto z chmielniczan ją pamięta? 

 

 

 

                                                
467 W oryg. po hebrajsku. Nawiązanie do Psalmu 23 (przyp. tłum.). 
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VII.	  Soferzy	  i	  ich	  pismo	  

 

1.	  Rzemiosło	  sofera	  
 

„Mędrzec nie powinien mieszkać w mieście, w którym nie ma żadnej księgi” 

(Sanhendryn 17). 

W prawie każdym miasteczku, nawet najmniejszym i najbardziej odległym, 

zamieszkiwał sofer stam, wykonujący święte księgi, tfilin i mezuzy. Tak jak kahał nie mógł 
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obejść się bez własnego rabina, który wydawałby orzeczenia prawne, łagodził spory, udzielał 

ślubów i zważał na to, aby działacze społeczni wykonywali swoją świętą pracę z poświęceniem, 

tak samo nie mógł istnieć bez sofera, również troszczącego się o zaspokajanie potrzeb, których 

wymagało życie w żydowskiej wspólnocie. Kiedy chłopiec dorósł do bar micwy sofer 

przygotowywał dla niego tfilin. Kiedy ktoś wybudował sobie nowy dom albo przenosił się do 

innego mieszkania, zamawiano u sofera mezuzę. Jeśli u kogoś przytrafiło się jakieś 

nieszczęście: choroba zagrażająca życiu, nieposłuszeństwo dzieci, opętanie przez złego czy 

koszmarne sny itp. przede wszystkim posyłano po sofera, aby przejrzał tfilin chorego i 

skontrolował mezuzę na odrzwiach. W przypadku swatów również przychodzono do sojfera. 

Najczęściej to on spisywał tnoim, a przed postawieniem pary przed chupą ketubę, nie mówiąc 

już o gecie. Bez tych dwunastu linijek nie można przecież było się rozwieść. 

Praca sofera była uważana za świętą, a jego pismo za święte świętych: zwój Tory 

nazywano „świętością”, a tfilin całowano przed każdym założeniem i po zdjęciu. Dlatego nic 

dziwnego, że fantazja ludowa, zwłaszcza chasydzka skłonność do mistycyzmu, również wśród 

soferów znajdowała ukryte jednostki i wokół nich snuła wspaniałe legendy, w których 

przyoblekano ich w nadzwyczajną świętość, opisywano ich świętą pracę i zwyczaje z nią 

związane, opowiadano z jak wielką ostrożnością pochylali się nad każdą literą i o szczególnych 

jichudim468 i kawanot469 podczas pisania imienia Bożego. 

Ograniczę się tutaj do wspomnienia jedynie kilku nielicznych imion takich uświęconych 

soferów i przekazania opowiadanych o nich charakterystycznych historii: 

Reb Icchok z Komarna470 był uczniem a także soferem Baal Szem Towa. Beszt modlił się w 

wykonanych przez niego tfilin. Ostrożność rebe Icchoka z Komarna i jego powściągliwość 

podczas pisania była nieoceniona. Po ulicy chodził z zamkniętymi oczami, aby nie dostrzec 

niczego nieczystego. Przed przystąpieniem do pisania przywdziewał specjalne białe, lniane 

ubranie. Wcześniej kilka razy oczyszczał się rytualnie, a zanim miał napisać Imię Boże JHWH, 

zanurzał się 26 razy (wartość liczbowa Imienia). Opowiadają o nim również, że kiedy siadał do 

stołu i zaczynał pisać, stół i krzesło, na którym siedział, unosiły się w powietrzu, a archanioł 

Michał pojawiał się przy jego prawicy i osuszał każdą literę, która wyszła spod jego pióra. 

Po śmierci Beszta należące do niego tfilin przeszło w posiadanie jego wnuka rebego 

Borucha z Międzyborza. Rebe Boruch nakładał tfilin z wielkim uświęceniem i bardzo się nim 

                                                
468 Jichud (l.mn. jichudim) – tu: medytacje nad poszczególnymi Imionami Bożymi (przyp. tłum.). 
469 Kawana – właściwa intencja istotna przy wypełnianiu przykazań i podczas modlitwy; dla sofera dodatkowo 
koncentracja na tajemnym znaczeniu pisanych przez niego liter (przyp. tłum.). 
470 Komarno  ̶   miasto w Ukrainie w obwodzie lwowskim. W roku 1880 na niemal 5 100 mieszkańców w 
Komarnie żyło przeszło 2 000 Żydów (przyp. red.). 
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szczycił. Z tego powodu doszło do konfliktu i kłótni z rebem Szneurem Zalmanem z Ladów, o 

czym opowiem pod koniec tego rozdziału. 

O reb Mojszem z Przeworska mówiono, że kto ma zaszczyt nosić jego tfilin jest godzien 

ujrzenia proroka Eliasza. Istnieje przekaz, że reb Mojsze otrzymywał wiadomość z samego 

nieba, że wkrótce pojawi się na świecie wybitna dusza, która będzie godna modlić się w jego 

tfilin. Wtedy reb Mojsze natychmiast, jeszcze zanim narodziło się dziecko, zasiadał do pracy i 

wykonywał dla niego swoje święte tfilin. Spisywał je przez całe 13 lat aż do bar micwy. 

Cadyk rebe Izrael z Różyna (zmarły w roku 5611 – 1851) modlił się w tfilin reb 

Mojszego z Przeworska. Po jego śmierci tfilin zrządzeniem losu trafiło do jego młodszego syna 

reb Dowida Mojszego z Czortkowa (zmarł w Hoszana Raba471 roku 5664 – 1904). 

Reb Dowid z Annopola został soferem na polecenie cadyka reb Dow Bera, wielkiego 

Magida z Międzyrzecza (zmarłego w roku 5533–1773). Początkowo reb Dowid odmawiał, 

twierdząc, że nie jest godzien wykonywać tego świętego rzemiosła, ale kiedy Magid surowo 

stwierdził, a w końcu nawet wydał w jego sprawie decyzje świętych strażników472, że musi 

zostać soferem dla ludu Izraela, ten zaakceptował rozkaz rabina i publicznie oświadczył, że 

podporządkuje się mu przez wzgląd na jego cześć. Postawił jednak również własny warunek, 

że Magid z Międzyrzecza wcześniej nauczy go mistycznego znaczenia wszystkich liter, a 

zwłaszcza wyjawi mu tajemnicę Świętego Imienia. Magid kazał swojemu uczniowi reb Szlojme 

z Łucka studiować z reb Dowidem znaczenie każdej litery z osobna. Kiedy już wszystko pojął, 

Magid sam wyjawił mu tajemnicę Imienia Bożego. 

O reb Efroimie Soferze z Ostroga rebe Pinchas z Korca (zmarły w roku 5551 – 1791) 

mawiał, że jego pióro nigdy nie popełniło błędu, jego atrament nigdy nie zrobił kleksa, a każda 

litera i jej ozdobnik zostały napisany z intencją „le-szem jichud”473 

Cadyk reb Rafael z Berszady474, jeden z najbliższych uczniów rebego Pinchasa z Korca, 

modlił się w tfilin reb Efroima Sofera. Rebe Rafael zawsze mawiał, że tfilin reb Efroima jest 

niezawodnym remedium na ból głowy. 

W Równem w wielkim bet ha-midraszu znajdował się zwój Tory wykonany przez reb 

Efroima Sofera. Opowiadają, że sto lat po jego śmierci w zwoju odkryto brak litery. Bardzo się 

tym strapiono i zwój tymczasowo odłożono na bok. W tymże bet ha-midraszu studiował pewien 

młodzieniec, bardzo gorliwy uczeń. Każdego dnia wstawał o świcie, jeszcze zanim wstała 

                                                
471 Hoszana Raba – siódmy dzień Sukes (przyp. tłum.). 
472 Nawiązanie do Dan 4, 14 (przyp. red.). 
473 W oryg. hebr.  „w celu zjednoczenia”, kabalistyczna intencja zjednoczenia odpowiednich aspektów Boga 
(przyp. red.). 
474 Berszad – miasto na Ukrainie, w obwodzie winnickim (przyp. red.). 
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jutrzenka. Pewnego razu kiedy, jak miał w zwyczaju, o brzasku wszedł do bożnicy, spostrzegł, 

że na bimie leży rozłożony zwój Tory, a obok stoi siwy starzec. Kiedy tylko młodzieniec się 

zbliżył starzec powiedział do niego: „Jestem Efroim Sofer. Bóg i jego anioły  nadały mi władzę, 

abym zstąpił tu i naprawił mój własny zwój Tory. Weź proszę zwój i wstaw go z powrotem do 

aron ha-kodesz”. Młodzieniec tak uczynił. Kiedy się odwrócił starca już nie było. 

 

2.	  Zwoje	  Tory	  należące	  do	  rabinów	  
 

Wezwanie do czytania Tory ze zwoju wykonanego przez jednego ze świętych soferów 

poczytywano sobie za wielki zaszczyt. Pokonywano kilometry, aby otrzymać ich mezuzy i 

wydawano ogromne sumy na wykonane przez nich tfilin. 

Znane są przypadki sądów rabinackich między dziedziczącymi dziećmi, kiedy to jeden 

z synów był gotów dobrowolnie zrezygnować z wielkiej części majątku, aby tylko otrzymać po 

ojcu tfilin, które zostało wykonane przez jednego z uświęconych soferów. 

Wśród uczniów Baal Szem Towa znajdowała się pewna liczba wielkich znawców tego 

świętego zawodu. Niektórzy z nich pozostawili po sobie własnoręcznie spisane zwoje Tory. Po 

ich śmierci zwoje te były przechowywane z wielkim pietyzmem. Czytano je jedynie w 

najświętszy dzień w roku, w Jom Kipur. Wyjątki robiono kiedy „cadyk zbliżał się do miasta”, 

kiedy przybywał słynny cadyk albo miasto odwiedzał chasydzki rebe, a zwój Tory znajdował 

się w posiadaniu jego zwolenników. 

Pamiętam, że kiedy byłem małym chłopcem, miałem około ośmiu lat, uczyłem się w 

Mikołajowie u Ajzyka Malkesa. Swoją drogą był on wspaniałym gawędziarzem. W 

chasydzkim świecie miasteczko Mikołajów słynęło za sprawą wielkiego cadyka, wiernego 

ucznia Beszta, reb Dowida z Mikołajowa. Spędził tam całe życie i został tam pochowany. Jego 

ohel znajduje się na starym cmentarzu. 

Rebe Ajzyk zwykł opowiadać nam piękne historie o reb Dowidzie i jego świętości, o 

tym w jaki sposób został odkryty jako cadyk, a także o sposobie, w jaki bronił Żydów. 

Wystarczy przytoczyć taką choćby historię: 

Pewnego razu przed Kol nidre reb Dowid stanął przed otwartym aron ha-kodesz, 

rozpłakał się rzewnymi łzami i zawołał: „Panie! Przychodzimy do Ciebie z modlitwą i błagamy 

cię uniżenie, abyś pomógł nam przez wzgląd na naszą wielką prawdomówność. Jesteśmy 

bardziej prawdomówni niż nasi dziadowie i ojcowie. Nasi ojcowie i dziadowie, kiedy 

nadchodziły Straszne Dni, nie mówili całej prawdy. Bili się w pierś: Zawiniliśmy, zdradziliśmy, 
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rabowaliśmy. Kłamstwo! Wierutne kłamstwo! Kiedy jednak my bijemy się w pierś: 

Zawiniliśmy, zdradziliśmy, rabowaliśmy - to całkowita prawda! Czysta prawda! Prosimy Cię 

ojcze pomóż nam przez wzgląd na czystą i jasną prawdę, w której stajemy teraz przed Tobą!”. 

Zwój Tory, który wykonał reb Dowid, pozostał po nim w spadku w wielkiej 

mikołajowskiej synagodze, którą sam pomagał budować. Opowiadają, że opatowski rebe 

Abraham Joszua Heszel (zmarły w roku 5585–1825) każdego roku przybywał do Mikołajowa 

na szabes, aby zostać wywołanym do czytania Tory ze zwoju rebego Dowida. W chederze 

mojego rebego Ajzyka usłyszałem kiedyś ciekawą historię związaną z tym zwyczajem. 

Opowiedziała nam ją pewna staruszka, która rebego z Opatowa znała osobiście. Miała ona na 

imię Esterka. Mieszkała w sąsiedztwie i często przychodziła do naszego chederu. Jeszcze dziś 

mam ją przed oczami: kochana, maleńka, wychudzona Esterka – skóra i kości. Jej poryta 

zmarszczkami twarz jaśniała, a oczy zawsze się uśmiechały. Z laską w ręku szybciutko stąpała 

drobniutkimi kroczkami, jak gdyby płynęła w powietrzu. Stale w pośpiechu, ponieważ czekała 

na nią rodząca, osierocona panna młoda albo chory w hekdeszu. Raz słyszałem, jak opowiadała, 

że ma już 110 lat, a szczęście dożycia tak późnego wieku zawdzięcza błogosławieństwu rebego 

opatowskiego, który powiedział, że będzie żyła całe 120 lat. A oto, co wtedy ze szczegółami 

nam opowiedziała: Kiedy opatowski rebe przybywał do Mikołajowa, aby zostać wezwanym do 

czytania Tory ze zwoju reb Dowida, zawsze zatrzymywał się w domu jej rodziców. Pewnego 

razu w szabes opatowski rebe szedł na modły. W drodze do wielkiej synagogi otaczał go 

wianuszek chasydów. Esterka była wtedy jeszcze małym dzieckiem i również szła z całym 

tłumem. Na wierzch, na jeden rękaw, rebe przywdział żupicę, pod którą miał założony tałes. 

Po drodze tałes trochę się zsunął i ciągnął się po ziemi. Esterka zauważyła to, pochwyciła go i 

przez całą drogę do synagogi podtrzymywała, żeby się nie wybrudził. Kiedy w synagodze rebe 

zauważył Esterkę nachylił się do niej, wziął tałes z jej rączek, uszczypnął ją w policzek i z 

łagodnym uśmiechem powiedział: „za to, że jesteś tak kochanym dzieckiem i pilnowałaś 

mojego tałesu dożyjesz aż 120 lat”. 

Mój ojciec – wsparta na lasce, cicho i z na wpół zamkniętymi oczami, Esterka 

kontynuowała wspomnienia sprzed ponad stu lat – mój ojciec, błogosławionej pamięci, który 

stał obok, kiedy usłyszał błogosławieństwo rebego, podniósł mnie do góry, pocałował i 

powiedział: „moje dziecko, idź i powiedz mamie, co powiedział rebe”. Otaczający nas Żydzi, 

którzy również słyszeli błogosławieństwo rebego uznali mnie za dziecko szczęścia. Wieść 

szybko rozniosła się po całym bet ha-midraszu i dotarła również na babiniec. Kiedy chwilę 

później poszłam do mamy, objęła mnie i zaczęła całować, a jej gorące łzy zwilżyły moje 

policzki. Wszystkie kobiety wokół czule się do mnie uśmiechały. 
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Po błogosławieństwie rebego zaczęto w miasteczku patrzeć na mnie w zupełnie inny 

sposób. Cieszono się mną uważając mnie za wybrankę losu. Jak gdybym dorosła przez jedną 

noc. Jeszcze tego samego roku przez Strasznymi Dniami spłynął na mnie zaszczyt 

wyczyszczenia i naprawienia białych, jedwabnych sukienek przeznaczonych dla świętych 

zwojów Tory rebego Dowida. Od tamtej pory dzieje się tak co roku. Kiedy zbliżają się Jamim 

Noraim przynoszą mi z synagogi białe jedwabne sukienki, żebym dobrze je wyczyściła. Zawsze 

bardzo uważam, żeby niczego przy tym nie zniszczyć. Właśnie ten przywilej uważam za wielką 

micwę, za rzadki zaszczyt, z którego nie chcę rezygnować, póki żyję. Bóg z pewnością podaruje 

mi jeszcze dziesięć lat życia. Błogosławieństwo świętego rebe z pewnością wypełni się w 

całości”. 

Esterka zamilkła, obiema rękami wsparła się o laskę, wyprostowała plecy i postawiła 

kilka kroków w tył, jak robi się podczas Szmone esre, powiedziała „do widzenia” i pospieszyła 

dalej, jak to było w jej zwyczaju. 

Jej głęboka wiara w błogosławieństwo rebego opatowskiego wpłynęła również na nas. Nie 

mieliśmy najmniejszych wątpliwości, że Esterka nie tylko dożyje do 120 lat, ale również po 

osiągnięciu tego wieku będzie żyła jeszcze długie lata. 

 

3.	  Pismo	  sofera	  
 

W każdym mieście, do którego przybywała ekspedycja, staraliśmy się również 

odwiedzić miejscowego sofera. W rezultacie udało się nam zgromadzić również nadzwyczaj 

bogaty materiał odnośnie soferów oraz przykładowe zapisy liter i ich ozdobniki. 

Oprócz rzadkich przykładów kaligrafii stosowanej przez soferów oraz setek 

wyjątkowych i jedynych w swoim rodzaju legend, ekspedycji udało się również zanotować 

specyficzną terminologię związaną z tym zawodem: nazwy poszczególnych narzędzi 

używanych do wykonania zwoju pergaminu, które nazywają się: klaf poszet i klaf cwi475; w jaki 

sposób i przy pomocy jakich narzędzi preparowano ścięgna, którymi zszywano kawałki 

pergaminu; golesz (atrament)476; jak nazywano warsztat i prymitywne narzędzia do wyrabiania 

pudełeczek i skórzanych pasków tfilin. 

                                                
475 Klaf poszet - pergamin ze skóry parzystokopytnych zwierząt hodowlanych; klaf cwi – pergamin ze skóry 
jelenia (przyp. red.). 
476 Właśc. galas (przyp. red.). 
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W Annopolu odwiedziliśmy sofera, reb Dowida Elie, którego zdjęcie drukujemy. Reb 

Dowid Elie był znany w całej okolicy ze swojej nadzwyczaj pięknej kaligrafii. Sławę zyskał on 

sobie za sprawą rozstrzelonego stylu zapisywania liter wypełniających całą linijkę oraz 

artystycznie wykonanych kaligraficznych ozdób i koron nad siedmioma literami tworzącymi 

słowa „szatnez” i „gac”477. Reb Dowid Elie opowiadał nam, że cały ów styl kaligraficzny został 

mu przekazany przez jego dziadka, sofera międzyrzeckiego magida reb Dowida z Annopola, o 

którym już wcześniej wspominałem. 

Przytoczę tutaj, prawie jego własnymi słowami, mniej więcej to, co nam opowiedział:  

Pewnego razu rebe Szneur Zalman z Ladów, Baal ha-Tanja, jak było w jego świętym zwyczaju, 

przyjechał na Rosz ha-Szana do swojego rebego Magida z Międzyrzecza. Zaraz po święcie miał 

zamiar wrócić do domu. Każdego roku zwykł jednak najpierw czekać, aż rebe wezwie go do 

siebie i pobłogosławi przed podróżą. Również tym razem rebe Szneur Zalman czekał i dziwił 

się dlaczego mistrz po niego nie posyła. Minęły Jom Kipur i Sukot, a rebe wciąż milczy. Dziwi 

się rebe Szneur Zalman i czeka. Dopiero w wieczór po święcie Sukot Magid wezwał go przed 

swoje oblicze. Zaraz zamknął się z nim w swoim pokoju odosobnienia i wielce zatroskany 

powiedział do niego tak: „Wiadomo, że wygląd liter oraz wszystkie ich ozdobniki, zostały dane 

Mojżeszowi na górze Synaj, jak mówią słowa Gemary: »Kiedy Mojżesz uniósł się do nieba 

spotkał tam Pana Wszechświata jak siedział i przyozdabiał koronami (ktarim)478 litery Tory« 

(Szabat 89). I dalej: »Siedem liter potrzebuje nad sobą aż trzech ozdobników, a są to litery 

tworzące „szatnez” i „gac”« (Menachot 29). Trzeba być bardzo ostrożnym i uważać, aby 

wszelkie ozdobniki i korony zostały namalowane z największą precyzją i dokładnością, tak jak 

zostały nam przekazane, aby broń Boże nie narazić się na oskarżenia. Kabaliści wyjaśniają 

werset z Hilela: »Kto używa korony Tory, zginie« (Awot 4, 7 ) w ten sposób, że ten, kto używa 

(pisze) korony Tory (ktarim) nie tak jak należy, musi zginąć. Tłumaczą to odpowiedzią Boga 

udzieloną Mojżeszowi: »Za wiele pokoleń przyjdzie rebe Akiwa ben Josef, który będzie z 

każdego ozdobnika nad literą wywodził całe góry praw«  (Menachot 29). Kiedy ozdobniki są 

źle wykonane można wypaczyć znaczenie Bożej Tory. »Rebe Zeira powiedział: nawet 

najmniejsza kreseczka zrobiona w Torze nie tak jak należy, może zniszczyć świat… Z echad 

może powstać acher479« (Wajikra raba, 19b). Stąd widać wyraźnie – wnioskował Magid – że 

                                                
477 Jedynie siedem liter jest w zwoju Tory ozdobione koronami (szin, ajin, tet, nun, zajin, gimel i cade). Łatwiej 
je zapamiętać, gdy ułoży się z nich znaczące słowa: szatnez (zakazana mieszanka wełny i lnu) gac (iskra) (przyp. 
red.). 
478 Keter, l.mn. ktarim – korona (przyp. tłum.). 
479 W j. heb. echad – dosł. jeden, proklamacja jedyności Boga w modlitwie Szma Israel. Acher – dosł. inny, 
również odstępca od wiary. W alfabecie hebrajskim litery d (dalet) i r (resz) są do siebie bardzo podobne. (przyp. 
tłum.). 
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trzeba, jak już powiedziałem, być nad wyraz ostrożnym, aby litery składające się na Torę, ze 

wszystkimi swoimi ozdobnikami, tu na	  dole były pisane według tego samego wzoru, jak litery 

napisane na zwoju Tory leżącym przed Najwyższym tam na	  górze, który, jak wiadomo, został 

przekazany na Synaju przez Mojżesza. Jednak, z powodu naszych wielkich grzechów, wielu 

soferów w obecnych czasach odstąpiło od starego porządku pisma i zaczęło wprowadzać 

własny udziwniony zapis. Z tego powodu w tym roku ci właśnie soferzy zostaną oskarżeni 

przed Sądem Bożym. Dlatego radzę ci i wymagam od ciebie, Szneurze Zalmanie, abyś wziął 

na siebie zadanie naprawienia błędów i opracowania takiego pisma, które będzie wyglądało 

dokładnie jak litery Tory, którą otrzymaliśmy na Synaju, aby surowe oskarżenie zostało 

cofnięte”. 

Rebe Szneur Zalman posłuchał. Na kilka dni odsunął się od wszystkich, zamknął się w 

swoim pokoju odosobnienia i dniami i nocami, z wielką gorliwością i czcią, udoskonalał litery 

Tory we wszystkich najmniejszych szczegółach. Okrągłe litery jeszcze bardziej zaokrąglał, a z 

kanciastych jeszcze wyraźniej wydobywał wszystkie ostrości i z wytężoną uwagą starał się, 

aby korony i inne ozdobniki nad literami dopracować bezbłędnie i z największą dokładnością. 

Kiedy rebe Szneur Zalman zabrał pismo do Magida i rozwinął przed nim zwój, na 

którym zostały napisane litery, twarz Dow Bera pojaśniała, podniósł oczy ku niebu, a na jego 

obliczu pojawił się uśmiech. Z wielką tkliwością objął rebego Szneura Zalmana i w zachwycie 

zawołał: „Szneurze Zalmanie! W tej właśnie chwili usłyszałem głos z nieba, który obwieścił, 

że oskarżenie zostało wycofane. Jedź szczęśliwie do domu!”. 

Jeszcze tego samego dnia Baal ha-Tanja wyruszył w drogę. Do Annopola dotarł w 

środku nocy. We wszystkich domach było już ciemno, tylko w jednej izbie tliło się światło. 

Rebe Szneur Zalman podszedł do okna i zobaczył, jak reb Dowid Sofer, którego dobrze znał, 

pochłonięty pisaniem siedzi pochylony nad stołem. Cichutko wszedł do środka i żeby nie 

przeszkadzać w świętej pracy postanowił poczekać, aż gospodarz przestanie pisać. Nagle oko 

Szneura Zalmana dostrzegło, że reb Dowid stosuje to samo pismo, które on sam dzień wcześniej 

pokazał Magidowi. Zęby zaczęły mu dzwonić z wielkiej trwogi i w żaden sposób nie mógł 

spokojnie usiedzieć na miejscu. Reb Dowid wyczuł niepokój i usłyszał cichy szmer, podniósł 

głowę i dojrzał ważnego gościa. Bardzo się ucieszył, ale ledwie zauważył jak rebe Szneur 

Zalman drży, przestraszony zapytał, co mu się stało. Reb Szneur Zalman opanował się i 

odpowiedział: „Dziwi mnie skąd wziął się u was nowy sposób pisania liter Tory. Kto wam go 

przekazał?”. Sofer odpowiedział mu: „Bądź spokojny, nie tkwi w tym żadna tajemnica. 
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Wczoraj rebe Zisze480 posłał po mnie i powiedział, że słyszał jak Bóg i jego anioły ogłosiły 

wszem i wobec, że od tej pory kształt liter ma być właśnie taki, i jednocześnie namalował 

przede mną każdą literę z osobna. Teraz piszę litery dokładnie tak jak pokazał mi wczoraj”. 

Od tej pory – kontynuował reb Dowid Elie – prawie wszędzie, gdzie tylko zamieszkują 

Żydzi za obowiązujący przyjęto właśnie ten styl pisma opracowany przez mojego dziadka reb 

Dowida z Annopola, błogosławionej pamięci. Zwłaszcza my, jego wnukowie, mamy baczenie, 

aby nasze pismo było takie samo jak naszego dziadka, i ani o włos nie odstępujemy z 

wyznaczonej przez niego drogi”. 

Jednocześnie reb Dowid Elie zilustrował nam różnicę między jego pismem a pismem 

innych soferów, które nie oddaje w pełni stylu opracowanego przez reb Dowida z Annopola. 

Potem reb Dowid Elie zaprowadził nas do Żyda, który miał warsztat do wykonywania obudowy 

tfilin: pudełeczek, skórzanych pasków i ścięgien. Człowiekowi temu zrobiliśmy szereg zdjęć 

przy pracy, a dla Żydowskiego Muzeum Etnograficznego kupiliśmy od niego cały zestaw 

narzędzi. 

 

4.	  Rebe	  Boruch	  z	  Międzyborza,	  rebe	  Szneur	  Zalman	  i	  tfilin	  Beszta	  
 

Nie mogę się powstrzymać przez opowiedzeniem ciekawej historii o ostrym sporze, 

który wybuchł między rebem Boruchem z Międzyborza, wnukiem Beszta, a rebem Szneurem 

Zalmanem z Ladów, Baal ha-Tanją, który według relacji chasydów, doprowadził do tego, że 

tfilin Beszta stało się nieczyste rytualnie. 

Historię tę spisaliśmy w domu starców w Winnicy. Do dziś mam przed oczami ten 

obraz: wokół długiego stołu siedzi ponad dziesięciu starszych Żydów, a wśród nich my. An-ski 

spokojnie, z wielką serdecznością, jaką tylko on potrafił okazać, tłumaczy im cel naszego 

przybycia. Opowiada jak to żydowski baron Ginzburg z Petersburga, bliski kręgom władzy, 

wydaje ciężkie tysiące na podtrzymanie kultury żydowskiej, i że również my podróżujemy na 

jego polecenie i na jego koszt. Starcy słuchali i wytrzeszczali oczy ze zdumienia. W ten sposób 

szybko zdobyliśmy ich zaufanie i skłoniliśmy do snucia opowieści. 

Pamiętam, jak jeden ze starców, chudziutki i drobniutki, o przygarbionych plecach, 

krótkiej, skołtunionej brodzie i dobrodusznie uśmiechniętej twarzy, po trosze złośliwym tonem 

opowiedział historię niezwykłego spotkania rebego Borucha z Międzyborza z rebem Szneurem 

                                                
480 Rebe Zusja z Annopola, brat rebego Elimelecha z Leżajska, ucznia Magida z Mędzyrzecza, zmarły w 5560 
– 1800 (przyp. autora). 
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Zalmanem z Ladów. Opisał to spotkanie tak malowniczo i z takim wdziękiem, soczystym 

uczonym jidysz, że An-ski promieniał z zachwytu i nie przepuszczał ani jednego słówka. 

Historię tę spisałem wtedy słowo po słowie tak, jak została opowiedziana, łącznie z 

wtrąceniami innych staruszków, którzy nie mogli zdzierżyć, że opowiadający wyżej cenił 

rebego Szneura Zalmana niż rebego Borucha. 

Szkoda jedynie, że nie jestem w stanie w pełni odtworzyć jego języka, używanych przez 

niego idiomów, intonacji głosu, a zwłaszcza tego, w jakich szczegółach odmalował on 

spotkanie tych dwóch wielkich postaci oraz gwałtownej kłótni, która miała miejsce w pokoju 

odosobnienia rebego Borucha. 

A oto skrót tego, co wtedy usłyszeliśmy: 

„Rebe Boruch z Międzyborza był bardzo srogim i drażliwym człowiekiem, który łatwo wpadał 

w gniew. Bardzo chełpił się tym, że jest wnukiem Beszta i modli się w jego tfilin. Uważał się 

za wyjątkowego w swoim pokoleniu i do nikogo nie odnosił się z szacunkiem. W pokoju 

odosobnienia trzymał tylko jedno krzesło, aby nikt kto tam przychodził, nie mógł usiąść 

naprzeciw niego. Przy każdej okazji zwykł mówić sam o sobie: » zostałem zesłany aby 

nadzorować wszystkich sprawiedliwych«. Tak wysoko cenił samego siebie rebe Boruch – 

powiedział staruszek z uśmiechem – dlatego nie ma w tym nic dziwnego, że stale był 

naburmuszony i z byle powodu się gniewał. 

Jak już powiedziałem, od wszystkich trzymał się on z daleka i nie przyjaźnił się z 

żadnym z cadyków ze swojego pokolenia. Nie utrzymywał kontaktów również z rebem 

Szneurem Zalmanem z Ladów (zwanym „Rabinem” lub Baal ha-Tanią), wybitnym uczniem 

Magida z Międzyrzecza, wielkim uczonym, autorem własnego Szulchan Aruch zawierającego 

przepisy prawa żydowskiego481. Rebe Boruch pogardzał szkołą Chabad (Chochma, Bina, 

Daat), którą propagował rebe Szneur Zalman i nie dopuszczał „Rabina” przed swoje oblicze. 

Chasydom i kabalistom jest dobrze wiadomo, że rebe Szneur Zalman obracał się w 

kręgach ludzi władzy, którzy darzyli go wielkim szacunkiem. Od nich bardzo często 

dowiadywał się o planowanych wobec Żydów nowych zarządzeniach. 

Pewnego razu, z bardzo zaufanych źródeł, dobiegła go wieść, że planowany jest ukaz o 

łapaniu małych żydowskich chłopców i wcielaniu ich do wojska. Zasugerowano mu również, 

że za łapówkę będzie można spowodować wycofanie projektu, zanim będzie za późno. 

                                                
481 „Szulchan aruch”, hebr. „nakryty stół” - najsłynniejszy, powszechnie uznawany kodeks prawa żydowskiego 
autorstwa Josefa Karo (XVI wiek). Dzieło Szneura Zalmana nazywa się “Szulchan aruch haRaw”, zawiera 
prawa i zwyczaje chasydzkie, i jest powszechnie uznawane w świecie chasydzkim (przyp.red.). 
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Rebe Szneur Zalman dobrze wiedział, że bez rebego Borucha, który w świecie 

chasydzkim był bardzo wpływową osobą, a wśród jego zwolenników znajdowało się wielu 

zamożnych ludzi, nie będzie w stanie zebrać wymaganej ogromnej sumy pieniędzy. Przez 

specjalnego posłańca natychmiast posłał do rebego Borucha zapieczętowany list, w którym 

informował go o czyhającym na żydowskie dzieci niebezpieczeństwie, i prosił o zgromadzenie 

potrzebnej kwoty wśród bliskich i zwolenników, aby zawczasu odwrócić okrutny wyrok. Rebe 

Boruch odpowiedział, również przez posłańca i w opieczętowanym liście, że nie otrzymał on 

znaku z nieba jakoby żydowskie dzieci miały być wcielane do wojska. Na tę odpowiedź w 

Szneurze Zalmanie zagotowała się litwacka krew. Rozumiał jednak, że złością niczego nie 

osiągnie. Wysłał drugiego posłańca, aby ponownie zwrócić uwagę rebego Borucha na wielkie 

niebezpieczeństwo. Ale rebe Boruch upierał się przy swoim i odpowiedział tak, jak wcześniej, 

że nie otrzymał znaku z nieba, jakoby żydowskie dzieci miały być wcielane do wojska”. 

Staruszek odkaszlnął, jak gdyby odpowiedź rebego Borucha stanęła mu kołkiem w 

gardle. Kiedy opowiadał niektórzy z obecnych nie mogli wprost ścierpieć jego słów i tego jak 

lekceważąco wyrażał się o wielkim rebem Boruchu, i bezustannie wtrącali: „Eh, wierutne 

kłamstwo!” i „on bredzi” i tym podobne. Kochany staruszek tylko się uśmiechał i jakby nigdy 

nic opowiadał dalej. Również tym razem spojrzał tylko na rozzłoszczone twarze otaczających 

go kilku starców, zignorował ich i kontynuował: 

„Myślicie pewnie, że rebe Szneur Zalman zrezygnował? Nie! Butna odpowiedź 

wprawiła litwaka w jeszcze większy gniew. Opuścił swój dom i dobytek i osobiście wyruszył 

w drogę, a kilka dni później stawił się u rebego Borucha w Międzyborzu. 

Chasydzi i kabaliści, którzy byli przy tym obecni, opowiadali, że po wejściu do pokoju 

rebego Borucha, rebe Szneur Zalman stanął przed nim i zasalutował jak żołnierz mówiąc: 

»Rebe Boruchu! Musicie wiedzieć, że rząd szykuje okrutne rozporządzenie, niech Bóg nas 

broni. Chcą łapać żydowskich chłopców i oddawać ich do wojska. Dla mnie jest jasne jak 

słońce że można temu zapobiec za sprawą łapówki. Dlatego przybyłem prosić was, abyście 

zebrali pieniądze na ten cel«. Rebe Boruch odwrócił się do Rabina i lodowato odpowiedział: 

»Ale ja nadal nie otrzymałem z nieba znaku, jakoby miano brać żydowskie dzieci do wojska!« 

Szneur Zalman szybko opuścił rękę. Jego gorąca litwacka krew zaczęła wrzeć i nagle jak z 

załadowanej broni wystrzelił te oto ogniste słowa: »Rebe Boruchu! Odpowiesz za to! 

Ostrzegam cię!« Rebe Boruch podniósł się gwałtownie, zbliżył się do Rabina i wykrzyczał mu 

prosto w twarz: »Bezczelny litwaku! Czy wiesz z kim rozmawiasz? Z Boruchem, wnukiem 

Baal Szem Towa, błogosławionej pamięci! Modlę się w tfilin mojego świętego dziadka!«. 

Szneur Zalman wpadł w jeszcze większą pasję. Aż w nim zawrzało. Odwrócił się, podszedł do 
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drzwi, wyrwał klamkę i ze złością cisnął nią o podłogę, a potem od niechcenia powiedział: »A 

jak tfilin są Baal Szem Towa to nie mogą być nieczyste?«. Kopniakiem otworzył drzwi i bez 

pożegnania przekroczył próg. 

Po tym co usłyszał rebemu Boruchowi odjęło mowę. Opanowało go mroczna groza: 

»Co? Nieczyste tfilin? Modlić się w nieczystym tfilin?!«. W głowie zaświtała mu myśl. Jak 

ukąszony przez węża zaczął wrzeszczeć: »Natychmiast wezwać sofera Herszla!«. Kiedy sofer 

otworzył pudełeczko z tfilin, dostrzeżono, że rzeczywiście brakuje jednej litery, „jud”. Reb 

Boruch podskoczył jak trafiony ognistą włócznią i pomstował jakby obcym głosem: »Litwak 

zabrał mi „jud” z mojego tfilin, ja zabiorę „jud” spośród jego dzieci!«”482. 

Starzec westchnął głęboko i kontynuował: „Z winy naszych grzechów, okrutna 

zapowiedź rebego Borucha wypełniła się. Jeden z synów rebego Szneura Zalmana odszedł od 

żydostwa. Niektórzy twierdzą nawet, że się wychrzcił, ale to wierutne kłamstwo. Wkrótce 

wrócił do wiary przodków. Sam zadawał sobie najstraszniejszą pokutę: przywiązywał sobie 

nogi do krokwi w łaźni i w ten sposób, głową w dół, każdej nocy wisiał aż do rana”. 

 

* 

 

O wizycie rebe Szneura Zalmana z Ladów u rebego Borucha w Międzyborzu starzec 

opowiedział jeszcze jedną interesującą historię: „Następnego dnia, kiedy Rabin chciał udać się 

na grób Beszta, rebe Boruch rozkazał zamknąć wszystkie wejścia na cmentarz i nie wpuszczać 

go. 

Kilka dni później pewien Żyd z pobliskiej wsi przyjechał do rebego Borucha aby prosić 

go o zostanie sandekiem483 na ceremonii obrzezania. Rebe Boruch powiedział mu: »W 

miasteczku przebywa teraz pewien ważny gość, rabin. Idź i również jego zaproś na 

uroczystość«. Żyd poszedł więc do rebego Szneura Zalmana i z całą prostodusznością oznajmił 

mu: »rebe Boruch powiedział mi, żebym również was zaprosił na obrzezanie«. Na to rebe 

Szneur Zalman odpowiedział: »Kiedy razem z rebem Boruchem będziecie przejeżdżali opodal, 

zatrzymaj się, a ja do was dołączę«. I tak było. Rabin zasiadł w saniach obok rebego Borucha, 

przy czym nie zamienili ze sobą ani jednego słowa, i nawet na siebie nie spojrzeli. 

                                                
482 Nieprzetłumaczalna gra słów. „Jud” lub „jid” nazwa litery w alfabecie hebrajskim, również Żyd, a szerzej 
człowiek (przyp. tłum.). 
483 Sandek, sandak – osoba, która trzyma dziecko na kolanach podczas obrzezania. Zaproszenie do 
sprawowania tej funkcji uważano za wielki zaszczyt (przyp.tłum.). 
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W drodze nagle Rabin zwrócił się do woźnicy: »Skręć w prawo, bo wkrótce będzie 

głęboki dół przykryty śniegiem i możemy, nie daj Boże, się przewrócić«. Ledwie rebe Boruch 

to usłyszał, złośliwie odpowiedział: »Litwak chce pokazać, jakim to jest wielkim znawcą 

topografii. My też tak umiemy!«. Rabin rzeczywiście był litwakiem, więc krew zaraz się w nim 

zagotowała, wychylił się z sań, złapał pełną garść śniegu, pośpiesznie odwrócił się w stronę 

rebego Borucha i powiedział: »Jeśli chcecie w tej oto garści śniegu pokażę wam wszystkie 

cztery żywioły (ogień, ziemię, wiatr, wodę)«. 

Rebe Boruch złapał go za rękę i przestraszony zawołał: »Nie! Nie trzeba!«. 

Później rebe Boruch opowiadał, że zdążył już tam dojrzeć żywioł ognia”. 


